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Predlog spremembe 1
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker se potrošniki, oškodovani s kršitvijo, 
ki želijo priti do pravnega varstva po sodni 
poti, zaradi visokih sodnih stroškov, 
zapletenih in dolgotrajnih postopkov ter 
pomanjkanja znanja o razpoložljivih 
pravnih sredstvih srečujejo z znatnimi 
ovirami, kar zadeva učinkovitost in 
cenovno dostopnost,

A. ker imajo potrošniki, oškodovani s 
kršitvijo, na voljo številne možnosti za 
izvensodno reševanje spora in 
uveljavljanje odškodnine ter ker je sodni 
postopek povezan z znatnimi ovirami, kar 
zadeva učinkovitost in cenovno dostopnost 
postopka, zapletene in dolgotrajne
postopke ter pomanjkanje informacij,

Or. de

Predlog spremembe 2
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker se potrošniki, oškodovani s kršitvijo, 
ki želijo priti do pravnega varstva po sodni 
poti, zaradi visokih sodnih stroškov, 
zapletenih in dolgotrajnih postopkov ter 
pomanjkanja znanja o razpoložljivih 
pravnih sredstvih srečujejo z znatnimi 
ovirami, kar zadeva učinkovitost in 
cenovno dostopnost,

A. ker se potrošniki, oškodovani s kršitvijo, 
ki želijo priti do pravnega varstva 
individualno po sodni poti, zaradi včasih 
visokih sodnih stroškov, možnega 
psihološkega bremena, zapletenih in 
dolgotrajnih postopkov ter pomanjkanja 
znanja o razpoložljivih pravnih sredstvih 
pogosto srečujejo z znatnimi ovirami, kar 
zadeva dostopnost, učinkovitost in 
cenovno dostopnost,

Or. en
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Predlog spremembe 3
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker individualne tožbe pogosto niso 
učinkovite za preprečitev nezakonitega 
ravnanja ali pridobitev odškodnine, saj 
potrošniki zasebne tožbe le neradi vlagajo, 
še zlasti, če je posamezna škoda v 
primerjavi s stroški majhna,

B. ker individualne tožbe v nekaterih 
primerih niso učinkovite za preprečitev 
nezakonitega ravnanja ali pridobitev 
odškodnine, saj nekateri potrošniki 
zasebne tožbe le neradi vlagajo, še zlasti, 
če je posamezna škoda v primerjavi z 
možnimi stroški majhna,

Or. de

Predlog spremembe 4
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker individualne tožbe pogosto niso
učinkovite za preprečitev nezakonitega 
ravnanja ali pridobitev odškodnine, saj 
potrošniki zasebne tožbe le neradi vlagajo, 
še zlasti, če je posamezna škoda v 
primerjavi s stroški majhna,

B. ker ni nujno, da so individualne tožbe 
učinkovite za preprečitev nezakonitega 
ravnanja ali pridobitev odškodnine, saj 
potrošniki zasebne tožbe le neradi vlagajo, 
še zlasti, če je posamezna škoda v 
primerjavi s stroški majhna,

Or. en

Predlog spremembe 5
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker individualne tožbe pogosto niso 
učinkovite za preprečitev nezakonitega 

B. ker individualne tožbe včasih niso 
učinkovite za preprečitev nezakonitega 
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ravnanja ali pridobitev odškodnine, saj 
potrošniki zasebne tožbe le neradi vlagajo, 
še zlasti, če je posamezna škoda v 
primerjavi s stroški majhna,

ravnanja ali pridobitev odškodnine, saj 
potrošniki zasebne tožbe le neradi vlagajo, 
še zlasti, če je posamezna škoda v 
primerjavi s stroški majhna,

Or. de

Predlog spremembe 6
Marielle Gallo

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker individualne tožbe pogosto niso 
učinkovite za preprečitev nezakonitega 
ravnanja ali pridobitev odškodnine, saj 
potrošniki zasebne tožbe le neradi vlagajo, 
še zlasti, če je posamezna škoda v 
primerjavi s stroški majhna,

B. ker ni nujno, da so individualne tožbe 
učinkovite za preprečitev nezakonitega 
ravnanja ali pridobitev odškodnine, saj 
potrošniki zasebne tožbe le neradi vlagajo, 
še zlasti, če je posamezna škoda v 
primerjavi s stroški majhna; vseeno 
opozarja, da je Uredba 861/2007 o uvedbi 
evropskega postopka v sporih majhne 
vrednosti namenjena izboljšanju dostopa 
do pravnega varstva, poenostavitvi 
čezmejnih sporov majhne vrednosti in 
zmanjšanju stroškov,

Or. en

Predlog spremembe 7
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker individualne tožbe pogosto niso 
učinkovite za preprečitev nezakonitega 
ravnanja ali pridobitev odškodnine, saj 
potrošniki zasebne tožbe le neradi vlagajo, 
še zlasti, če je posamezna škoda v 
primerjavi s stroški majhna,

B. ker v primeru, da je večja skupina 
državljanov in podjetij oškodovana zaradi 
iste kršitve, individualna tožba ni 
učinkovita za preprečitev zadevnega 
nezakonitega ravnanja ali uveljavljanje 
nadomestila za škodo, ki jo je povzročilo 
tako ravnanje, še zlasti, če je posamezna 
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škoda v primerjavi s stroški majhna,

Or. fr

Predlog spremembe 8
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker po posebni raziskavi 
Eurobarometra o dostopu do pravnega 
varstva v državah EU-15 iz oktobra 2004 
eden od petih potrošnikov oziroma eden 
od dveh potrošnikov ne bi sodno reševal 
spora, vrednega manj kot 1000 oziroma 
manj kot 200 EUR,

Or. en

Predlog spremembe 9
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker 79 % Evropejcev navaja, da bi, če 
bi se lahko pridružili kolektivni tožbi, bili 
bolj pripravljeni braniti svoje pravice na 
sodišču,

C. ker se potrošniki v različnih državah 
članicah razlikujejo po izraženi 
pripravljenosti, da bi svoje pravice branili 
na sodišču, če bi se lahko pridružili 
kolektivni tožbi,

Or. de

Predlog spremembe 10
Philippe Juvin, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Anna Maria Corazza Bildt, Andreas 
Schwab
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker 79 % Evropejcev navaja, da bi, če bi 
se lahko pridružili kolektivni tožbi, bili bolj 
pripravljeni braniti svoje pravice na 
sodišču,

C. ker v skladu z raziskavo Flash 
Eurobarometer o odnosu potrošnikov do 
čezmejnega trgovanja in varstva 
potrošnikov iz marca 2011 79 % 
Evropejcev navaja, da bi, če bi se lahko 
pridružili kolektivni tožbi, bili bolj 
pripravljeni braniti svoje pravice na 
sodišču,

Or. en

Predlog spremembe 11
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker 79 % Evropejcev navaja, da bi, če 
bi se lahko pridružili kolektivni tožbi, bili 
bolj pripravljeni braniti svoje pravice na 
sodišču,

C. ker se večina potrošniških sporov 
rešuje z izvensodnimi postopki in zlasti z 
različnimi mehanizmi alternativnega 
reševanja sporov,

Or. en

Predlog spremembe 12
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker 79 % Evropejcev navaja, da bi, če bi 
se lahko pridružili kolektivni tožbi, bili bolj 
pripravljeni braniti svoje pravice na 
sodišču,

C. ker 79 % Evropejcev navaja, da bi, če bi 
se lahko pridružili kolektivni tožbi, bili bolj 
pripravljeni braniti svoje pravice na 
sodišču, saj možnost združitve obrambe 
prinaša znatne koristi z vidika stroškov in 
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učinkovitosti,

Or. lt

Predlog spremembe 13
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker javno izvrševanje z ustavitvijo 
kršitev in nalaganjem denarnih kazni samo 
po sebi potrošnikom ne omogoča 
pridobitve odškodnine za škodo, ki so jo 
utrpeli,

ker je javno izvrševanje z ustavitvijo 
kršitev in nalaganjem denarnih kazni 
najboljši način kaznovanja kršitev prava, 
saj ima od dobljene odškodnine koristi 
družba kot celota,

Or. de

Predlog spremembe 14
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker splošna učinkovitost obstoječih 
orodij za potrošniško pravno varstvo in 
izvrševanje prava na ravni EU ne velja za 
zadovoljivo,

E. ker je mogoče splošno učinkovitost 
obstoječih orodij za potrošniško pravno 
varstvo in izvrševanje prava na ravni EU 
šteti za zadovoljivo, tako da nadaljnje 
ukrepanje ni potrebno,

Or. de

Predlog spremembe 15
Wim van de Camp

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker splošna učinkovitost obstoječih 
orodij za potrošniško pravno varstvo in 
izvrševanje prava na ravni EU ne velja za 
zadovoljivo,

E. ker učinkovitost obstoječih orodij za 
potrošniško pravno varstvo in izvrševanje 
prava v nekaterih državah ter usklajevanje 
nacionalnih sistemov kolektivnih pravnih 
sredstev na ravni EU morda nista 
zadovoljiva,

Or. en

Predlog spremembe 16
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker splošna učinkovitost obstoječih 
orodij za potrošniško pravno varstvo in 
izvrševanje prava na ravni EU ne velja za 
zadovoljivo,

E. ker učinkovitost obstoječih orodij za 
potrošniško pravno varstvo in izvrševanje 
prava v nekaterih državah morda ni 
zadovoljiva,

Or. en

Predlog spremembe 17
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker splošna učinkovitost obstoječih 
orodij za potrošniško pravno varstvo in 
izvrševanje prava na ravni EU ne velja za 
zadovoljivo,

E. ker obstoječa orodja za potrošniško 
pravno varstvo in izvrševanje prava na 
ravni EU še niso dovolj znana in se zato 
uporabljajo premalo,

Or. de
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Predlog spremembe 18
Philippe Juvin, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ea. ker je doslej šestnajst držav članic v 
svoj pravni sistem vključilo mehanizme 
kolektivnih pravnih sredstev, ki pa se zelo 
razlikujejo glede področja uporabe, 
značilnosti postopka (pravni interes, vrste 
oškodovancev, vrsta postopka 
(sodelovanje/izvzetje), financiranje ali 
vloga mehanizmov alternativnega 
reševanja sporov vzporedno s sodnim 
reševanjem sporov) in učinkovitosti, s 
čimer so dejansko povzročile pravno 
razdrobljenost na ravni EU,

Or. en

Predlog spremembe 19
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava F

Osnutek mnenja Predlog spremembe

F. ker bi združitev tožb v eno samo 
kolektivno tožbo ali možnost, da to tožbo 
vloži skupni zastopnik ali organ, ki deluje 
v javnem interesu, lahko poenostavila 
postopek in znižala stroške vpletenih 
strani,

F. ker bi združitev tožb v eno samo 
kolektivno tožbo ali možnost, da to tožbo 
vloži skupni zastopnik ali organ, ki deluje 
v javnem interesu, morda poenostavila 
postopek in znižala stroške posameznega 
tožnika, vendar bi hkrati izredno povečala 
stroške tožencev, 

Or. de

Predlog spremembe 20
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava G

Osnutek mnenja Predlog spremembe

G. ker združevanje evropskih trgov in 
posledično povečanje čezmejnih dejavnosti 
poudarjata potrebo po skladnem 
vseevropskem pristopu za obravnavo
številnih skupinskih odškodninskih 
zahtevkov, kjer potrošniki ostanejo 
praznih rok, saj postopki kolektivne 
odškodninske tožbe, ki so jih uvedle 
številne države članice, ne prinašajo 
čezmejnih rešitev,

G. ker kljub združevanju evropskih trgov 
in posledičnem povečanju čezmejnih 
dejavnosti prihaja do sorazmerno 
maloštevilnih skupinskih primerov 
oškodovanja, zaradi česar ni potrebe po
vseevropskem pristopu za njihovo
obravnavo,

Or. de

Predlog spremembe 21
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Uvodna izjava G

Osnutek mnenja Predlog spremembe

G. ker združevanje evropskih trgov in 
posledično povečanje čezmejnih dejavnosti 
poudarjata potrebo po skladnem 
vseevropskem pristopu za obravnavo 
številnih skupinskih odškodninskih
zahtevkov, kjer potrošniki ostanejo praznih 
rok, saj postopki kolektivne odškodninske 
tožbe, ki so jih uvedle številne države 
članice, ne prinašajo čezmejnih rešitev,

G. ker združevanje evropskih trgov in 
posledično povečanje čezmejnih dejavnosti 
poudarjata potrebo po skladnem 
vseevropskem pristopu za obravnavo 
primerov, kjer potrošniki ostanejo praznih 
rok, saj postopki kolektivne odškodninske 
tožbe, ki so jih uvedle številne države 
članice, ne prinašajo čezmejnih rešitev,

Or. en

Predlog spremembe 22
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava G a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ga. ker sistemi kolektivnih pravnih 
sredstev niso del pravnih tradicij večine 
držav članic,

Or. de

Predlog spremembe 23
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Uvodna izjava G b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Gb. ker lahko sistem, ki temelji na 
kolektivnih tožbah, koristno dopolni 
individualno pravno varstvo, vendar ga ne 
more nadomestiti,

Or. de

Predlog spremembe 24
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava G c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Gc. ker izkušnje na tem področju, ki so jih 
pridobile nekatere države, jasno kažejo, da 
že sama grožnja s kolektivno tožbo 
povzroči podjetjem znatne stroške, tudi če 
ni dokazov, da so kršila pravo,

Or. de

Predlog spremembe 25
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Osnutek mnenja
Podnaslov 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Potreba po okviru EU črtano

Or. de

Predlog spremembe 26
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da zaradi pomanjkljivosti 
sedanjega okvira za pravno varstvo in 
izvrševanje prava v EU velik del 
potrošnikov ter srednjih in malih podjetij, 
ki utrpi škodo, ne pridobi odškodnine, 
neprekinjena nezakonita ravnanja pa 
povzročijo veliko skupno škodo družbi;

1. poudarja, da velik del potrošnikov ter 
malih in srednjih podjetij, ki utrpi škodo, 
ne pridobi odškodnine, nezakonita ravnanja 
pa povzročijo skupno škodo družbi;

Or. de

Predlog spremembe 27
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da zaradi pomanjkljivosti 
sedanjega okvira za pravno varstvo in
izvrševanje prava v EU velik del
potrošnikov ter srednjih in malih podjetij, 
ki utrpi škodo, ne pridobi odškodnine, 
neprekinjena nezakonita ravnanja pa 
povzročijo veliko skupno škodo družbi;

1. poudarja, da ima obstoječi pravni okvir 
na ravni EU, namenjen odpravi kršitev in 
spodbujanju sodelovanja med pristojnimi 
nacionalnimi organi, veliko 
pomanjkljivosti; poziva Komisijo, naj 
dodatno okrepi in poveča učinkovitost 
Direktive 98/27/ES o opustitvenih tožbah 
zaradi varstva interesov potrošnikov in 
Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju 
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med nacionalnimi organi, odgovornimi za 
izvrševanje zakonodaje o varstvu 
potrošnikov, da bi zagotovila ustrezno 
javno izvrševanje pravic potrošnikov v 
EU; kljub temu poudarja, da niti 
Direktiva 98/27/ES niti Uredba (ES) 
št. 2006/2004 potrošnikom ne omogočata 
nadomestila za škodo;

Or. en

Predlog spremembe 28
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da zaradi pomanjkljivosti 
sedanjega okvira za pravno varstvo in 
izvrševanje prava v EU velik del
potrošnikov ter srednjih in malih podjetij, 
ki utrpi škodo, ne pridobi odškodnine, 
neprekinjena nezakonita ravnanja pa 
povzročijo veliko skupno škodo družbi;

1. poudarja, da zaradi pomanjkljivosti 
sedanjega okvira za pravno varstvo in 
izvrševanje prava v nekaterih državah 
članicah potrošniki ter mala in srednja 
podjetja, ki utrpijo škodo, ne pridobijo 
odškodnine, neprekinjena nezakonita 
ravnanja pa lahko povzročijo veliko 
skupno škodo družbi;

Or. en

Predlog spremembe 29
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da zaradi pomanjkljivosti
sedanjega okvira za pravno varstvo in 
izvrševanje prava v EU velik del 
potrošnikov ter srednjih in malih podjetij, 
ki utrpi škodo, ne pridobi odškodnine, 
neprekinjena nezakonita ravnanja pa 

1. poudarja, da zaradi pomanjkljivega 
poznavanja sedanjega okvira za pravno 
varstvo in izvrševanje prava v EU velik del 
potrošnikov ter malih in srednjih podjetij, 
ki utrpi škodo, ne uveljavlja svojih 
zahtevkov, neprekinjena nezakonita 
ravnanja pa povzročijo veliko skupno 
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povzročijo veliko skupno škodo družbi; škodo družbi;

Or. de

Predlog spremembe 30
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. zato poziva Komisijo, naj sprejme 
takojšnje ukrepe, namenjene večjemu 
ozaveščanju potrošnikov in podjetij o 
obstoječih zakonodajnih instrumentih, kot 
so Uredba (ES) št. 861/2007 o uvedbi 
evropskega postopka v sporih majhne 
vrednosti, Direktiva 2008/52/ES o 
nekaterih vidikih mediacije v civilnih in 
gospodarskih zadevah in Uredba (ES) 
št. 805/2004 o uvedbi evropskega naloga 
za izvršbo nespornih zahtevkov; v ta 
namen predlaga, naj nacionalni organi, 
sodišča, odvetniške in gospodarske 
zbornice, potrošniške centrale, 
zavarovatelji stroškov postopkov in druge 
pristojne organizacije sodelujejo v obsežni 
informacijski kampanji; zahteva finančno 
podporo za ustrezne vseevropske in 
nacionalne kampanje;

Or. de

Predlog spremembe 31
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da sedanje stanje ni škodljivo 
le za potrošnike, ki so v tržnih poslih 
šibkejša stranka, ampak zaradi nelojalne 

2. poudarja, da ni v veljavi noben 
učinkovit pravni sistem, ki bi urejal 
plačilo nadomestila za škodo, povzročeno 
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konkurence tudi za podjetja, ki se ravnajo 
po pravilih, saj jih izpostavlja 
neenakopravnim tržnim pogojem;

zaradi kršitev zakona o konkurenci, 
posameznikom v primeru uveljavljanja 
odškodnine; ugotavlja, da organi za 
konkurenco kaznujejo kršitve zakona o 
konkurenci, vendar lahko oškodovanci 
prejmejo odškodnino le na individualni 
ravni prek nacionalnih sodišč in v skladu 
z nacionalnimi postopkovnimi pravili, 
zaradi česar potrošniki, ki jih je kršitev 
zakona o konkurenci neposredno 
prizadela, na splošno ne prejmejo 
odškodnine, kazni pa se plačajo državi, 
kar pomeni, da pravici ni zadoščeno;

Or. lt

Predlog spremembe 32
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da sedanje stanje ni škodljivo 
le za potrošnike, ki so v tržnih poslih 
šibkejša stranka, ampak zaradi nelojalne 
konkurence tudi za podjetja, ki se ravnajo 
po pravilih, saj jih izpostavlja 
neenakopravnim tržnim pogojem;

2. poudarja, da ni v veljavi noben 
učinkovit pravni sistem, ki bi urejal 
plačilo nadomestila za škodo, povzročeno 
zaradi kršitev zakona o konkurenci, 
posameznikom v primeru uveljavljanja 
odškodnine; ugotavlja, da organi za 
konkurenco kaznujejo kršitve zakona o 
konkurenci, vendar lahko oškodovanci 
prejmejo odškodnino le na individualni 
ravni prek nacionalnih sodišč in v skladu 
z nacionalnimi postopkovnimi pravili, 
zaradi česar potrošniki, ki jih je kršitev 
zakona o konkurenci neposredno 
prizadela, na splošno ne prejmejo 
odškodnine, kazni pa se plačajo državi, 
kar pomeni, da pravici ni zadoščeno;

Or. lt
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Predlog spremembe 33
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
sedanje pomanjkljivo uveljavljanje 
odškodnin velika vrzel v pravnem sistemu, 
saj dopušča, da trgovci obdržijo 
nezakoniti dobiček;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 34
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
sedanje pomanjkljivo uveljavljanje 
odškodnin velika vrzel v pravnem sistemu, 
saj dopušča, da trgovci obdržijo 
nezakoniti dobiček;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 35
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da bi glede na raznolikost 
obstoječih nacionalnih sistemov odsotnost 
skladnega pristopa h kolektivnim pravnim 
sredstvom na ravni EU lahko imela za 
posledico, da državljani in podjetja ne bi 

4. opozarja, da bi glede na raznolikost 
obstoječih nacionalnih sistemov odsotnost 
pravne varnosti in doslednosti po vsej EU
lahko imela za posledico, da državljani in 
podjetja ne bi mogli uživati svojih pravic 
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mogli uživati svojih pravic ter slednjih 
uveljavljati povsod na enak način;

ter slednjih uveljavljati povsod na enak 
način;

Or. en

Predlog spremembe 36
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da bi glede na raznolikost
obstoječih nacionalnih sistemov odsotnost 
skladnega pristopa h kolektivnim pravnim 
sredstvom na ravni EU lahko imela za 
posledico, da državljani in podjetja ne bi 
mogli uživati svojih pravic ter slednjih 
uveljavljati povsod na enak način;

4. opozarja, da raznolikosti obstoječih 
nacionalnih sistemov in načela 
subsidiarnosti ne sme ogroziti oblikovanje 
enotnega pristopa, ki bi bil v nasprotju z 
zelo zapletenimi in raznolikimi pravnimi 
tradicijami v Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 37
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da to stanje vodi k znatni 
diskriminaciji pri dostopu do pravnega 
varstva, kar škodi notranjemu trgu, saj se 
potrošniki in podjetja obravnavajo 
različno glede na kraj njihovega bivališča 
ali sedeža;

5. poudarja, da sodijo določbe, ki urejajo 
sodne postopke, v pristojnost držav članic;

Or. de

Predlog spremembe 38
Philippe Juvin, Wim van de Camp
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da to stanje vodi k znatni 
diskriminaciji pri dostopu do pravnega 
varstva, kar škodi notranjemu trgu, saj se 
potrošniki in podjetja obravnavajo različno 
glede na kraj njihovega bivališča ali 
sedeža;

5. poudarja, da to stanje vodi k znatni 
diskriminaciji pri dostopu do pravnega 
varstva, kar škodi notranjemu trgu, saj se 
potrošniki obravnavajo različno glede na 
kraj njihovega bivališča ali sedeža;

Or. en

Predlog spremembe 39
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da to stanje vodi k znatni 
diskriminaciji pri dostopu do pravnega 
varstva, kar škodi notranjemu trgu, saj se 
potrošniki in podjetja obravnavajo 
različno glede na kraj njihovega bivališča 
ali sedeža;

5. poudarja, da so pravni sistemi in 
predpisi o civilnih postopkih v pristojnosti 
držav članic in se zelo razlikujejo, zaradi 
česar bi bil enoten postopek neizvedljiv; 
namesto tega je treba podpirati načelo 
vzajemnega priznavanja sodnih odločb v 
kolektivnih tožbah;

Or. en

Predlog spremembe 40
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da to stanje vodi k znatni 
diskriminaciji pri dostopu do pravnega 
varstva, kar škodi notranjemu trgu, saj se 
potrošniki in podjetja obravnavajo različno 
glede na kraj njihovega bivališča ali 

5. poudarja, da to stanje vodi k znatni 
diskriminaciji pri dostopu do pravnega 
varstva, kar škodi notranjemu trgu, saj se 
potrošniki in podjetja, zlasti mala in 
srednja podjetja, obravnavajo različno 
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sedeža; glede na kraj njihovega bivališča ali 
sedeža;

Or. lt

Predlog spremembe 41
Philippe Juvin, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Wim van de Camp, Anna Maria Corazza 
Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da v skladu s študijo, ki jo je 
leta 2008 za GD SANCO izvedlo podjetje 
Civic Consulting („Ocena uspešnosti in 
učinkovitosti mehanizmov kolektivnih 
odškodnin v Evropski uniji“), nobeden od 
obstoječih mehanizmov kolektivnih 
pravnih sredstev v EU ni povzročil 
nesorazmernih gospodarskih posledic za 
zadevna podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 42
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da lahko pomanjkanje 
pravne varnosti in jasnosti na ravni EU 
spodbudi tožnike k izbiri najugodnejšega 
sodišča, kar pomeni, da lahko v primeru 
čezmejnih sporov izberejo sodišče z 
najugodnejšo in/ali najmanj strogo 
zakonodajo;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da so številna predhodna 
posvetovanja omogočila določitev 
zadevnih vrzeli v obstoječem regulativnem 
okviru in tako zagotovila primeren dokaz 
za nujnost ukrepanja EU na področju 
kolektivnih pravnih sredstev, da se 
odpravijo sedanje pomanjkljivosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 44
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da so številna predhodna 
posvetovanja omogočila določitev 
zadevnih vrzeli v obstoječem regulativnem 
okviru in tako zagotovila primeren dokaz 
za nujnost ukrepanja EU na področju 
kolektivnih pravnih sredstev, da se 
odpravijo sedanje pomanjkljivosti;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 45
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da so številna predhodna 6. meni, da so predhodna posvetovanja 
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posvetovanja omogočila določitev 
zadevnih vrzeli v obstoječem regulativnem 
okviru in tako zagotovila primeren dokaz 
za nujnost ukrepanja EU na področju 
kolektivnih pravnih sredstev, da se 
odpravijo sedanje pomanjkljivosti;

omogočila določitev prednosti in slabosti 
obstoječega regulativnega okvira, vendar 
pa se pri tem ni pokazala nujnost 
ukrepanja EU na področju kolektivnih 
pravnih sredstev;

Or. de

Predlog spremembe 46
Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da so številna predhodna 
posvetovanja omogočila določitev 
zadevnih vrzeli v obstoječem regulativnem 
okviru in tako zagotovila primeren dokaz 
za nujnost ukrepanja EU na področju 
kolektivnih pravnih sredstev, da se 
odpravijo sedanje pomanjkljivosti;

6. meni, da so predhodna posvetovanja 
zagotovila primeren dokaz za nujnost
skladnega pristopa na ravni EU, skupna 
načela in bolj usklajeno ukrepanje držav 
članic na področju kolektivnih pravnih 
sredstev, da se odpravijo sedanje 
pomanjkljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 47
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da so številna predhodna 
posvetovanja omogočila določitev 
zadevnih vrzeli v obstoječem regulativnem 
okviru in tako zagotovila primeren dokaz 
za nujnost ukrepanja EU na področju 
kolektivnih pravnih sredstev, da se 
odpravijo sedanje pomanjkljivosti;

6. poudarja, da ima ukrepanje EU pri
opredelitvi skupnega okvira na področju 
kolektivnih pravnih sredstev dodano 
vrednost glede na pomanjkljivosti in 
neučinkovitost obstoječih pravnih 
instrumentov EU, različne razmere na 
nacionalni ravni in tveganje zlorab zaradi 
morebitnega razvoja in reform obstoječih 
nacionalnih sistemov kolektivnih pravnih 
sredstev in/ali uvedbe sistemov kolektivnih 
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pravnih sredstev v državah članicah, v 
katerih ti instrumenti še ne obstajajo;

Or. en

Predlog spremembe 48
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajno pobudo za uvedbo niza 
skupnih načel za mehanizem kolektivnih 
pravnih sredstev, ki se bo uporabljal tako 
za nacionalne kot za čezmejne zadeve ob 
doslednem upoštevanju pravne tradicije 
EU in pravnih redov vseh 27 držav članic;

7. zato poziva Komisijo, naj spoštuje 
pravno tradicijo EU in pravne rede vseh 
27 držav članic ter naj na področju 
kolektivnega uveljavljanja pravic ne 
sprejema nadaljnjih ukrepov;

Or. de

Predlog spremembe 49
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajno pobudo za uvedbo niza 
skupnih načel za mehanizem kolektivnih 
pravnih sredstev, ki se bo uporabljal tako 
za nacionalne kot za čezmejne zadeve ob 
doslednem upoštevanju pravne tradicije
EU in pravnih redov vseh 27 držav članic;

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajne predloge za uvedbo skladnih 
vseevropskih mehanizmov kolektivnih 
pravnih sredstev na področju varstva 
potrošnikov in konkurence, ki se bodo
uporabljali tako za nacionalne kot za 
čezmejne zadeve na podlagi niza skupnih 
načel, ki temeljijo na pravni tradiciji EU 
in pravnih redih vseh 27 držav članic;

Or. en
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Predlog spremembe 50
Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajno pobudo za uvedbo niza 
skupnih načel za mehanizem kolektivnih 
pravnih sredstev, ki se bo uporabljal tako 
za nacionalne kot za čezmejne zadeve ob 
doslednem upoštevanju pravne tradicije 
EU in pravnih redov vseh 27 držav članic;

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
predlog za uvedbo niza skupnih načel in 
zaščitnih ukrepov za mehanizem 
kolektivnih pravnih sredstev, ki se bo 
uporabljal tako za nacionalne kot za 
čezmejne zadeve ob doslednem 
upoštevanju pravne tradicije EU in pravnih 
redov vseh 27 držav članic in v skladu z 
načeli solidarnosti in sorazmernosti iz 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji;
predlaga, naj se v predlogu opredelijo 
načini za okrepitev usklajevanja in 
izmenjave dobrih praks med državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 51
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajno pobudo za uvedbo niza 
skupnih načel za mehanizem kolektivnih 
pravnih sredstev, ki se bo uporabljal tako 
za nacionalne kot za čezmejne zadeve ob 
doslednem upoštevanju pravne tradicije 
EU in pravnih redov vseh 27 držav članic;

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
predlog, vključno z morebitno 
zakonodajno pobudo, za uvedbo niza 
skupnih načel in zaščitnih ukrepov za 
mehanizem kolektivnih pravnih sredstev, 
ki se bo uporabljal tako za nacionalne kot 
za čezmejne zadeve ob doslednem 
upoštevanju pravne tradicije EU in pravnih 
redov vseh 27 držav članic in v skladu z 
načeli solidarnosti in sorazmernosti iz 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji;

Or. en
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Predlog spremembe 52
Wim van de Camp

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajno pobudo za uvedbo niza 
skupnih načel za mehanizem kolektivnih 
pravnih sredstev, ki se bo uporabljal tako 
za nacionalne kot za čezmejne zadeve ob 
doslednem upoštevanju pravne tradicije 
EU in pravnih redov vseh 27 držav članic;

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
nezakonodajno pobudo, da bi tako 
zagotovila večjo stopnjo skladnosti med 
nacionalnimi mehanizmi kolektivnih 
pravnih sredstev, ob doslednem 
upoštevanju pravne tradicije EU in pravnih 
redov vseh 27 držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 53
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajno pobudo za uvedbo niza 
skupnih načel za mehanizem kolektivnih 
pravnih sredstev, ki se bo uporabljal tako 
za nacionalne kot za čezmejne zadeve ob 
doslednem upoštevanju pravne tradicije 
EU in pravnih redov vseh 27 držav članic;

7. zato poziva Komisijo, naj upošteva 
pravne rede 27 držav članic in ne 
sprejema dodatnih ukrepov za 
vzpostavitev enotnega vseevropskega 
postopka za uveljavljanje kolektivnih 
odškodnin; poziva Komisijo, naj namesto 
tega priporoči niz smernic za vlaganje 
kolektivnih tožb na podlagi alternativnega 
reševanja sporov, ki bi lahko prinesle 
koristi in spodbudile države članice k 
razvoju možnosti, ki jih nacionalna 
sodišča zagotavljajo strankam, ki želijo 
vložiti kolektivne tožbe; zaradi njihove 
prožnosti ne bi povzročile toliko težav, kot 
jih prinaša bolj razvit mehanizem 
kolektivnih pravnih sredstev;

Or. en
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Predlog spremembe 54
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajno pobudo za uvedbo niza 
skupnih načel za mehanizem kolektivnih 
pravnih sredstev, ki se bo uporabljal tako 
za nacionalne kot za čezmejne zadeve ob 
doslednem upoštevanju pravne tradicije 
EU in pravnih redov vseh 27 držav članic;

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
nezakonodajno pobudo, da bi tako 
zagotovila večjo stopnjo skladnosti med 
nacionalnimi mehanizmi kolektivnih 
pravnih sredstev, ob doslednem 
upoštevanju pravne tradicije EU in pravnih 
redov vseh 27 držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 55
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajno pobudo za uvedbo niza 
skupnih načel za mehanizem kolektivnih 
pravnih sredstev, ki se bo uporabljal tako 
za nacionalne kot za čezmejne zadeve ob 
doslednem upoštevanju pravne tradicije 
EU in pravnih redov vseh 27 držav članic;

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajno pobudo za uvedbo niza 
skupnih načel za mehanizem kolektivnih 
pravnih sredstev, ki se bo uporabljal za 
čezmejne zadeve ob doslednem 
upoštevanju pravne tradicije EU in pravnih 
redov vseh 27 držav članic;

Or. de

Predlog spremembe 56
Marc Tarabella

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajno pobudo za uvedbo niza 
skupnih načel za mehanizem kolektivnih 
pravnih sredstev, ki se bo uporabljal tako 
za nacionalne kot za čezmejne zadeve ob 
doslednem upoštevanju pravne tradicije 
EU in pravnih redov vseh 27 držav članic;

7. zato poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajno pobudo za uvedbo niza 
skupnih načel za mehanizem kolektivnih 
pravnih sredstev, ki se bo uporabljal tako 
za nacionalne kot za čezmejne zadeve ob 
doslednem upoštevanju pravne tradicije 
EU in pravnih redov vseh 27 držav članic;
v zvezi s tem poudarja, da so nacionalne 
izkušnje, pridobljene na področju 
kolektivnih pravnih sredstev, izpostavile 
napake, ki se jim je treba izogniti, in 
dobro prakso, ki jo je treba spodbujati, in 
hkrati predočile pomembne elemente za 
vzpostavitev učinkovitega mehanizma 
kolektivnih pravnih sredstev na evropski 
ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 57
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je dejstvo, da nekatere 
države članice trenutno razmišljajo o 
možnostih za uvedbo obsežnih reform v 
zvezi s svojimi mehanizmi kolektivnih 
pravnih sredstev, dodaten povod za 
usklajevanje na evropski ravni;

8. poudarja, da dejstvo, da nekatere države 
članice razmišljajo o možnostih za uvedbo 
obsežnih reform v zvezi s svojimi 
mehanizmi kolektivnih pravnih sredstev,
kaže, da je to težavo mogoče zadovoljivo 
rešiti na nacionalni ravni;

Or. de

Predlog spremembe 58
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je dejstvo, da nekatere 
države članice trenutno razmišljajo o 
možnostih za uvedbo obsežnih reform v 
zvezi s svojimi mehanizmi kolektivnih 
pravnih sredstev, dodaten povod za 
usklajevanje na evropski ravni;

8. poudarja, da usklajevanje na ravni EU 
postaja vedno težje, saj uvajanje reform 
mehanizmov kolektivnih pravnih sredstev 
v nekaterih državah članicah kaže, da je 
to težavo mogoče rešiti na nacionalni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 59
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je dejstvo, da nekatere 
države članice trenutno razmišljajo o 
možnostih za uvedbo obsežnih reform v 
zvezi s svojimi mehanizmi kolektivnih 
pravnih sredstev, dodaten povod za 
usklajevanje na evropski ravni;

8. poudarja, da je dejstvo, da nekatere 
države članice trenutno razmišljajo o 
možnostih za uvedbo obsežnih reform v 
zvezi s svojimi mehanizmi kolektivnih 
pravnih sredstev, medtem ko druge 
razmišljajo o njihovi uvedbi, dodaten 
povod za usklajevanje na evropski ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 60
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je dejstvo, da nekatere 
države članice trenutno razmišljajo o 
možnostih za uvedbo obsežnih reform v 
zvezi s svojimi mehanizmi kolektivnih 
pravnih sredstev, dodaten povod za 
usklajevanje na evropski ravni;

(Ne zadeva slovenske različice.) 
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Or. en

Predlog spremembe 61
Wim van de Camp

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je dejstvo, da nekatere 
države članice trenutno razmišljajo o 
možnostih za uvedbo obsežnih reform v 
zvezi s svojimi mehanizmi kolektivnih 
pravnih sredstev, dodaten povod za 
usklajevanje na evropski ravni;

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. en

Predlog spremembe 62
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni, da bi lahko Komisija svoje delo 
na področju kolektivnih pravnih sredstev 
razširila tudi na druga področja, kot so 
kršitve varstva podatkov, finančne 
storitve, okoljska škoda, kršitve pravic, ki 
izhajajo iz zaposlitve, ali primeri 
diskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 63
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 9
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba, kjer je mogoče, 
spodbujati čim hitrejšo poravnavo sporov, 
na sodni postopek pa gledati kot na rešitev 
v zadnji sili;

9. poudarja, da je treba, kjer je mogoče, 
spodbujati čim hitrejšo poravnavo sporov, 
na sodni postopek pa gledati kot na rešitev 
v zadnji sili; poudarja, da lahko 
mehanizmi alternativnega reševanja 
sporov zagotovijo strankam hitrejšo in 
cenejšo rešitev ter dopolnijo sodno 
reševanje sporov; vendar ugotavlja, da so 
v obstoječih sistemih alternativnega 
reševanja sporov v EU velike sektorske in 
geografske vrzeli;

Or. en

Predlog spremembe 64
Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba, kjer je mogoče, 
spodbujati čim hitrejšo poravnavo sporov, 
na sodni postopek pa gledati kot na rešitev 
v zadnji sili;

9. poudarja, da je treba, kjer je mogoče, 
spodbujati čim hitrejšo poravnavo sporov z 
dialogom med zadevnimi strankami;
poziva poslovno skupnost, naj prizna, da 
je sprejetje prostovoljnih pobud za 
učinkovito povračilo škode potrošnikom 
včasih v njihovem najboljšem interesu, saj 
s tem preprečijo začetek sodnega 
postopka;

Or. en

Predlog spremembe 65
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Osnutek mnenja
Odstavek 9
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba, kjer je mogoče, 
spodbujati čim hitrejšo poravnavo sporov, 
na sodni postopek pa gledati kot na rešitev 
v zadnji sili;

9. poudarja, da je treba odločno spodbujati
mehanizme za alternativno reševanje 
sporov, na sodni postopek pa gledati kot na 
rešitev v zadnji sili; poudarja, da se 
mehanizmi alternativnega reševanja 
sporov in kolektivnih pravnih sredstev 
medsebojno dopolnjujejo in se ne 
izključujejo ter da bo uvedba kolektivnih 
pravnih sredstev najverjetneje povečala 
učinkovitost shem alternativnega 
reševanja sporov, saj bo delovala kot 
„grožnja s sodno obravnavo“;

Or. en

Predlog spremembe 66
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da so mehanizmi 
alternativnega reševanja sporov pogosto 
odvisni od pripravljenosti trgovca za 
sodelovanje, saj večina organov za 
alternativno reševanje sporov ni sposobna 
voditi postopkov za skupinske zahtevke; 
kot je potrdil v svoji resoluciji z dne 
20. maja 2010 o uresničitvi enotnega trga 
za potrošnike in državljane, poudarja, da 
bi bila razpoložljivost učinkovitega 
sistema pravnih sredstev za uveljavljanje 
odškodnine močna spodbuda za stranke, 
da najdejo izvensodno rešitev, s čimer bi 
se lahko brez sodnega postopka rešilo 
znatno število primerov;

Or. en



PE469.826v01-00 32/58 AM\873429SL.doc

SL

Predlog spremembe 67
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poudarja, da mora biti poleg možnosti 
individualnega uveljavljanja zahtevkov s 
sodnim postopkom zagotovljena možnost 
uveljavljanja zahtevkov s kolektivnimi 
pravnimi sredstvi; ugotavlja, da je eden od 
takih postopkov oblikovanje skupine več 
tožnikov, ki kot odziv na isto kršitev pravic 
dejavno združijo moči, da bi posamezne 
zahtevke uveljavljali s skupno tožbo; 
meni, da lahko tako tožbo vložijo 
organizacija, ki zastopa interese tožnikov, 
agencija, ki deluje v javnem interesu, 
odvetniki in potrošniške organizacije;

Or. de

Predlog spremembe 68
Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. poudarja, da je treba odločno 
spodbujati uporabo mehanizmov za 
alternativno reševanje sporov, na sodni 
postopek pa gledati kot na rešitev v zadnji 
sili;

Or. en

Predlog spremembe 69
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 9 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9d. priznava, da se je treba izogibati 
primerom zlorab ali goljufive uporabe 
mehanizmov kolektivnih pravnih sredstev, 
ki so se pojavili v neevropskih državah, 
zlasti v ameriškem sistemu skupinskih 
tožb; vendar poudarja, da zaskrbljenosti 
glede nepoštenega pravdanja ali 
preštevilnih sodnih procesov ne 
utemeljujejo dokazi, zbrani v tistih 
državah članicah EU, v katerih so 
mehanizmi za uveljavljanje kolektivnih 
odškodnin s pravnimi sredstvi že 
uveljavljeni;

Or. en

Predlog spremembe 70
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da evropski pristop h 
kolektivnim pravnim sredstvom ne bi smel 
dajati nikakršnih ekonomskih spodbud za 
vložitev skupinskih tožb, ampak bi moral 
zagotoviti učinkovita varovala za 
preprečitev neutemeljenih zahtevkov in
nesorazmernih stroškov za podjetja, še 
zlasti v obdobju sedanje finančne krize;

10. poudarja, da bi evropski pristop h 
kolektivnim pravnim sredstvom vključeval 
neizogibno tveganje za oblikovanje 
ekonomskih spodbud za vložitev goljufivih
skupinskih tožb, kar bi povzročilo 
neutemeljene zahtevke in nesorazmerne 
stroške za podjetja, še zlasti v obdobju 
sedanje finančne krize;

Or. de

Predlog spremembe 71
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 10
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da evropski pristop h 
kolektivnim pravnim sredstvom ne bi smel
dajati nikakršnih ekonomskih spodbud za 
vložitev skupinskih tožb, ampak bi moral 
zagotoviti učinkovita varovala za 
preprečitev neutemeljenih zahtevkov in 
nesorazmernih stroškov za podjetja, še 
zlasti v obdobju sedanje finančne krize;

10. poudarja, da evropski pristop h 
kolektivnim pravnim sredstvom ne sme 
dajati nikakršnih ekonomskih spodbud za 
vložitev goljufivih skupinskih tožb, ampak 
bi moral zagotoviti močna in učinkovita 
varovala za preprečitev neutemeljenih 
zahtevkov in nesorazmernih stroškov za 
podjetja, še zlasti v obdobju sedanje 
finančne krize;

Or. en

Predlog spremembe 72
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da bi moral učinkovit sistem 
kolektivnih pravnih sredstev v razumnem 
roku priti do poštenih in primernih rešitev, 
ki zagotavljajo pravno varnost in spoštujejo 
pravice vseh strank v postopku;

11. poudarja, da sistem kolektivnih pravnih 
sredstev običajno ne more v razumnem 
roku priti do poštenih in primernih rešitev, 
ki zagotavljajo pravno varnost in spoštujejo 
pravice vseh strank v postopku;

Or. de

Predlog spremembe 73
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da bi moral učinkovit sistem 
kolektivnih pravnih sredstev v razumnem 
roku priti do poštenih in primernih rešitev, 
ki zagotavljajo pravno varnost in spoštujejo 
pravice vseh strank v postopku;

11. poudarja, da bi moral učinkovit sistem 
kolektivnih pravnih sredstev v razumnem 
roku priti do poštenih in primernih rešitev, 
ki zagotavljajo pravno varnost in spoštujejo 
pravice vseh strank v postopku; meni, da 
mora pristop EU h kolektivnim pravnim 
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sredstvom vključevati možnost pritožbe na 
odločbo sodišča v določenem roku;

Or. en

Predlog spremembe 74
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poudarja, da elementi, ki spodbujajo 
pravo industrijo sodnih sporov, kot so 
kazenske odškodnine, honorarji od 
dosežene odškodnine, pomanjkanje 
omejitev v zvezi s pravnim interesom in 
previsoke odškodnine, niso združljivi z 
evropsko pravno tradicijo in se jim je treba
izogibati;

12. poudarja, da elementi, ki spodbujajo 
kulturo sodnih sporov, kot so kazenske 
odškodnine, honorarji od dosežene 
odškodnine, pomanjkanje omejitev v zvezi 
s pravnim interesom in previsoke 
odškodnine, niso združljivi z evropsko 
pravno tradicijo in se jim je treba za vsako
ceno izogniti;

Or. de

Predlog spremembe 75
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poudarja, da elementi, ki spodbujajo 
pravo industrijo sodnih sporov, kot so 
kazenske odškodnine, honorarji od 
dosežene odškodnine, pomanjkanje 
omejitev v zvezi s pravnim interesom in 
previsoke odškodnine, niso združljivi z 
evropsko pravno tradicijo in se jim je 
treba izogibati;

12. poudarja, da je bistveno, da se z 
evropskim pristopom h kolektivnim 
pravnim sredstvom odpravijo nekatere 
prakse, ki spodbujajo kulturo sodnih 
sporov, ki vodi k zlorabam, in ki niso 
združljive z evropsko pravno tradicijo, 
denimo možnost dodelitve odškodnin, ki 
se štejejo za „kaznovalne“, ker niso 
sorazmerne z nastalo škodo, zaradi česar 
so odvetniški honorarji odvisni od izida 
tožbe, ali pomanjkanje omejitev v zvezi s 
pravnim interesom;
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Or. fr

Predlog spremembe 76
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poudarja, da elementi, ki spodbujajo 
pravo industrijo sodnih sporov, kot so 
kazenske odškodnine, honorarji od 
dosežene odškodnine, pomanjkanje 
omejitev v zvezi s pravnim interesom in 
previsoke odškodnine, niso združljivi z 
evropsko pravno tradicijo in se jim je treba
izogibati;

12. poudarja, da elementi, ki spodbujajo 
pravo kulturo sodnih sporov, kot so 
kazenske odškodnine, honorarji od 
dosežene odškodnine, financiranje s strani 
tretje osebe, pomanjkanje nadzora nad 
zastopniki na sodiščih, načelo izvzetja, 
možnost odvetnikov, da pridobivajo 
potencialne stranke, in postopek 
pridobivanja dokazov za sodišče, niso 
združljivi z evropsko pravno tradicijo in jih 
je treba zavrniti;

Or. en

Predlog spremembe 77
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poudarja, da elementi, ki spodbujajo 
pravo industrijo sodnih sporov, kot so 
kazenske odškodnine, honorarji od 
dosežene odškodnine, pomanjkanje 
omejitev v zvezi s pravnim interesom in 
previsoke odškodnine, niso združljivi z 
evropsko pravno tradicijo in se jim je treba
izogibati;

12. poudarja, da elementi, ki spodbujajo 
pravo industrijo sodnih sporov, kot so 
kazenske odškodnine, honorarji od 
dosežene odškodnine, pomanjkanje 
omejitev v zvezi s pravnim interesom in 
previsoke odškodnine, niso združljivi z 
evropsko pravno tradicijo in se jim je treba 
obvezno izogniti;

Or. en
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Predlog spremembe 78
Philippe Juvin, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Andreas Schwab, Marielle Gallo

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. poudarja, da mora pristop EU h 
kolektivnim pravnim sredstvom, zato da bi 
se zagotovila učinkovitost sistema in 
preprečile morebitne zlorabe, vključevati 
le zastopanje s strani subjektov, ki so bili 
ustrezno priznani na nacionalni ravni 
(javni organi, kot so varuhi človekovih 
pravic ali potrošniške organizacije); 
poziva Komisijo, naj določi skupni niz 
meril, ki jih morajo potrošniške 
organizacije izpolniti, da lahko zastopajo 
potrošnike, da bi preprečili izbiranje 
najugodnejšega sodišča; poudarja, da 
morajo biti nacionalni pristojni organi 
odgovorni za preverjanje, da potrošniške 
organizacije izpolnjujejo ta merila;

Or. en

Predlog spremembe 79
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Marielle Gallo

Osnutek mnenja
Odstavek 12 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12b. vztraja, da je treba evropski pristop h 
kolektivnim pravnim sredstvom oblikovati 
na podlagi načela sodelovanja, pri čemer 
morajo biti oškodovanci jasno opredeljeni 
in sodelovati v postopku le, če si to izrecno 
želijo, da bi se preprečile morebitne 
zlorabe;

Or. en
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Predlog spremembe 80
Marc Tarabella

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poudarja, da je za učinkovitost 
kolektivnih pravnih sredstev potreben 
skupni zastopnik (npr. varuh človekovih 
pravic, potrošniško ali trgovinsko 
združenje), ki lahko zastopa oškodovance 
iz drugih držav članic in bi bil hkrati lahko 
pooblaščen tudi za zastopanje 
oškodovancev v sodnih ali izvensodnih 
postopkih v drugi državi članici;

13. poudarja, da je za učinkovitost 
kolektivnih pravnih sredstev potreben
skupni zastopnik (npr. varuh človekovih 
pravic, potrošniško ali trgovinsko 
združenje), ki lahko zastopa oškodovance 
iz drugih držav članic in bi bil hkrati lahko 
pooblaščen tudi za zastopanje 
oškodovancev v sodnih ali izvensodnih 
postopkih v drugi državi članici; poudarja, 
da mora biti zastopnik pooblaščen tudi za 
zastopanje vseh oškodovancev, ne glede 
na to, ali so se na začetku postopka 
identificirali ali ne;

Or. fr

Predlog spremembe 81
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poudarja, da je za učinkovitost 
kolektivnih pravnih sredstev potreben 
skupni zastopnik (npr. varuh človekovih 
pravic, potrošniško ali trgovinsko 
združenje), ki lahko zastopa oškodovance 
iz drugih držav članic in bi bil hkrati 
lahko pooblaščen tudi za zastopanje 
oškodovancev v sodnih ali izvensodnih 
postopkih v drugi državi članici;

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 82
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poudarja, da je za učinkovitost 
kolektivnih pravnih sredstev potreben 
skupni zastopnik (npr. varuh človekovih 
pravic, potrošniško ali trgovinsko 
združenje), ki lahko zastopa oškodovance 
iz drugih držav članic in bi bil hkrati lahko 
pooblaščen tudi za zastopanje 
oškodovancev v sodnih ali izvensodnih 
postopkih v drugi državi članici;

13. vztraja, da mora biti v primeru 
čezmejnih sporov zastopniku (javnemu 
organu ali pooblaščeni potrošniški 
organizaciji) omogočeno, da zastopa 
oškodovance iz drugih držav članic, ki so 
se priključili h kolektivni tožbi, ter tudi 
oškodovance, ki so priključeni h 
kolektivni tožbi v drugi državi članici;

Or. en

Predlog spremembe 83
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poudarja, da je za učinkovitost 
kolektivnih pravnih sredstev potreben 
skupni zastopnik (npr. varuh človekovih 
pravic, potrošniško ali trgovinsko 
združenje), ki lahko zastopa oškodovance 
iz drugih držav članic in bi bil hkrati lahko 
pooblaščen tudi za zastopanje 
oškodovancev v sodnih ali izvensodnih 
postopkih v drugi državi članici;

13. poudarja, da je za učinkovitost 
kolektivnih pravnih sredstev potreben 
skupni zastopnik, ki lahko zastopa 
oškodovance iz drugih držav članic in bi 
bil hkrati lahko pooblaščen tudi za 
zastopanje oškodovancev v sodnih ali 
izvensodnih postopkih v drugi državi 
članici; v zvezi s tem poudarja, da bi 
morale biti za zastopanje oškodovancev v 
sodnih postopkih pooblaščene le 
organizacije, posebej imenovane za ta 
namen, kot so varuhi človekovih pravic, 
potrošniška ali trgovinska združenja;

Or. en
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Predlog spremembe 84
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poudarja, da je za učinkovitost 
kolektivnih pravnih sredstev potreben 
skupni zastopnik (npr. varuh človekovih 
pravic, potrošniško ali trgovinsko 
združenje), ki lahko zastopa oškodovance 
iz drugih držav članic in bi bil hkrati lahko 
pooblaščen tudi za zastopanje 
oškodovancev v sodnih ali izvensodnih 
postopkih v drugi državi članici;

13. poudarja, da je za učinkovitost 
kolektivnih pravnih sredstev, s katerimi se 
branijo pravice, ki so bile prekršene 
zaradi istega nezakonitega ravnanja, pri 
čemer tožbe temeljijo na istih stvarnih in 
pravnih okoliščinah, potreben skupni 
zastopnik (npr. varuh človekovih pravic, 
potrošniško ali trgovinsko združenje), ki 
lahko zastopa oškodovance iz drugih držav 
članic in bi bil hkrati lahko pooblaščen tudi 
za zastopanje oškodovancev v sodnih ali 
izvensodnih postopkih v drugi državi 
članici;

Or. lt

Predlog spremembe 85
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. priznava, da je pomemben element 
sistema kolektivnih odškodnin izbira med 
postopkoma sodelovanja in izvzetja; se 
zaveda, da potrošniške organizacije 
menijo, da so sistemi sodelovanja
obremenjujoči in povzročajo visoke 
stroške zaradi pripravljalnega dela, ki ga 
je treba opraviti, kot je popisovanje 
potrošnikov, opredeljevanje dejstev za 
vsako zadevo in vodenje zadeve ter 
komuniciranje z vsakim tožnikom, prav 
tako pa lahko ovirajo pridobivanje dovolj 
velikega števila potrošnikov, ki naj bi se 
pridružili zahtevku, in sicer zaradi 
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negotovosti o učinkovitosti postopka ali 
pomanjkanja informacij;

Or. en

Predlog spremembe 86
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 13 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13b. poudarja, da se lahko pri postopku 
sodelovanja navedene težave rešijo tako, 
da sodišče potrošnikom dovoli, da se 
pridružijo kolektivni tožbi po izrečeni 
sodbi v poskusni zadevi, ter da razširi 
učinke sodbe na vse oškodovance;

Or. en

Predlog spremembe 87
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 13 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13c. poudarja tudi, da lahko postopki 
izvzetja odpravijo veliko teh težav, vendar 
nekatere zainteresirane strani nanje 
pogosto gledajo z neodobravanjem, ker je 
znano, da zaradi njih v nekaterih 
neevropskih državah prihaja do 
prevelikega števila tožb; ugotavlja, da so 
se v tistih državah članicah, v katerih so 
vzpostavljeni sistemi izvzetja, kolektivne 
tožbe izkazale za bolj učinkovite in 
omogočajo večjo udeležbo potrošnikov 
brez prevelikega števila tožb; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bo uvedba 
takega mehanizma preprečila 
neprostovoljno sodelovanje oškodovancev 
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v kolektivni tožbi ter da ne bo posegala v 
pravico posameznikov do dostopa do 
pravnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 88
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 13 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13d. poziva Komisijo, naj kot drugo 
možnost obravnava sistem, na podlagi 
katerega bo lahko odškodnino zahtevalo 
največje število oškodovancev, ob 
upoštevanju obstoječih nacionalnih 
sistemov (sodelovanja/izvzetja) v skladu z 
načelom subsidiarnosti; poudarja, da se je 
treba izogibati nizki udeležbi v kolektivnih 
tožbah, saj na ta način večina 
udeležencev, ki je utrpela škodo, ne 
prejme nadomestila, trgovcem, ki niso 
izpolnili obveznosti, pa to dopušča, da 
obdržijo del nezakonitega dobička na 
strošek potrošnikov in poštenih trgovcev;

Or. en

Predlog spremembe 89
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 13 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13e. meni, da bi moral biti vzpostavljen 
sistem „sodelovanja” za kolektivne tožbe, 
v skladu s katerim bi se morali potrošniki 
dejavno predstaviti zastopniku, da bi bili 
lahko upravičeni do odškodnine, da bi 
tako preprečili, da bi bili potrošniki 
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samodejno zastopani brez njihovega 
vedenja;

Or. nl

Predlog spremembe 90
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. vztraja, da ima sodišče ključno vlogo 
pri odločanju o sprejemljivosti zahtevka, 
reprezentativnosti tožnika in nadzoru nad 
načini obveščanja potrošnikov;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. de

Predlog spremembe 91
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. vztraja, da ima sodišče ključno vlogo 
pri odločanju o sprejemljivosti zahtevka, 
reprezentativnosti tožnika in nadzoru nad 
načini obveščanja potrošnikov;

14. vztraja, da ima sodišče ključno vlogo 
pri odločanju o sprejemljivosti zahtevka in 
reprezentativnosti tožnika, da bi se 
obravnavale le dobro utemeljene pritožbe 
ter zagotovilo ustrezno ravnovesje med 
preprečevanjem zlorab in varstvom 
pravice do učinkovitega dostopa do 
sodnega varstva, tako za državljane kot za 
podjetja iz EU;

Or. fr

Predlog spremembe 92
Rolandas Paksas
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Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. vztraja, da ima sodišče ključno vlogo 
pri odločanju o sprejemljivosti zahtevka, 
reprezentativnosti tožnika in nadzoru nad 
načini obveščanja potrošnikov;

14. vztraja, da ima sodišče ključno vlogo in 
znatna pooblastila za odločanje po 
prostem preudarku pri odločanju o 
sprejemljivosti zahtevka, reprezentativnosti 
tožnika in nadzoru nad načini obveščanja 
potrošnikov;

Or. lt

Predlog spremembe 93
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. poudarja, da bodo potrošniki 
sodelovali pri kolektivni tožbi le, če bodo 
to izrecno želeli, in da jim ne sme biti 
zavrnjena pravica do vložitve posameznih 
tožb;

Or. de

Predlog spremembe 94
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. meni, da bi sodnik poleg tega moral 
določiti način organizacije uveljavljanja 
odškodnin ter preveriti pravičnost ureditve 
financiranja; poudarja, da bi nadzorni 
sistemi sodišča in zahteve glede 
sorazmernosti obtožence varovale pred 

15. meni, da bi sodnik poleg tega moral 
določiti način organizacije uveljavljanja 
odškodnin ter preveriti pravičnost ureditve 
financiranja; poudarja, da morajo nadzorni 
sistemi sodišča in zahteve glede 
sorazmernosti obtožence varovati pred 
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zlorabo sistema; zlorabo sistema;

Or. de

Predlog spremembe 95
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. meni, da bi sodnik poleg tega moral 
določiti način organizacije uveljavljanja 
odškodnin ter preveriti pravičnost ureditve 
financiranja; poudarja, da bi nadzorni 
sistemi sodišča in zahteve glede 
sorazmernosti obtožence varovale pred 
zlorabo sistema;

15. meni, da bi sodišče poleg tega moralo 
zagotoviti pravično razdelitev odškodnin 
ter preveriti pravičnost ureditve 
financiranja; poudarja, da bi nadzorni 
sistemi sodišča in zahteve glede 
sorazmernosti obtožence varovale pred 
zlorabo sistema;

Or. en

Predlog spremembe 96
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. meni, da bi sodnik poleg tega moral 
določiti način organizacije uveljavljanja 
odškodnin ter preveriti pravičnost ureditve 
financiranja; poudarja, da bi nadzorni 
sistemi sodišča in zahteve glede 
sorazmernosti obtožence varovale pred 
zlorabo sistema;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. de

Predlog spremembe 97
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)
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Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. priznava pomen načela „kdor izgubi, 
plača“ kot sredstva za preprečevanje 
morebitnih zlorab v vseevropskem 
mehanizmu kolektivnih pravnih sredstev; 
poudarja, da so varovala, potrebna za 
preprečevanje neutemeljenih zahtevkov, 
kot sta zastopanje pritožnikov s strani 
zakonitih subjektov, ki delujejo v javnem 
interesu, ali načelo sorazmernosti v zvezi z 
nadomestilom za oškodovance, varovala, 
ki bi lahko upravičila ustrezno 
prilagoditev tega načela, tako da bi lahko 
sodniki po lastni presoji znižali sodne 
takse, ki jih plača stranka, ki izgubi;

Or. en

Predlog spremembe 98
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Osnutek mnenja
Odstavek 15 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15b. vztraja, da je treba upoštevati načelo 
„kdor izgubi, plača“, v skladu s katerim 
stranka, ki izgubi, plača stroške postopka, 
da bi se preprečilo širjenje neutemeljenih 
zahtevkov;

Or. en

Predlog spremembe 99
Philippe Juvin, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Wim van de Camp, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 16
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. poudarja, da je obveščanje o 
kolektivnih tožbah velikega pomena za 
učinkovitost postopka, saj morajo 
potrošniki vedeti, da so utrpeli škodo 
zaradi istega nezakonitega ravnanja ter da 
je vložena kolektivna tožba; poziva države 
članice, naj vzpostavijo učinkovite 
mehanizme, ki bodo zagotovili obveščanje 
čim večjega števila oškodovancev, zlasti 
kadar imajo le-ti bivališče ali sedež v 
različnih državah članicah;

16. poudarja, da je obveščanje o 
kolektivnih tožbah velikega pomena za 
dostopnost in učinkovitost postopka, saj 
morajo potrošniki vedeti, da so utrpeli 
škodo zaradi istega nezakonitega ravnanja 
ter da je vložena kolektivna tožba, četudi v 
drugi državi članici; poziva države članice, 
naj vzpostavijo učinkovite mehanizme, ki 
bodo zagotovili obveščanje in seznanitev 
čim večjega števila oškodovancev z 
njihovimi pravicami in obveznostmi, zlasti 
kadar imajo le-ti bivališče ali sedež v 
različnih državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 100
Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. poudarja, da je obveščanje o 
kolektivnih tožbah velikega pomena za 
učinkovitost postopka, saj morajo 
potrošniki vedeti, da so utrpeli škodo 
zaradi istega nezakonitega ravnanja ter da 
je vložena kolektivna tožba; poziva države 
članice, naj vzpostavijo učinkovite 
mehanizme, ki bodo zagotovili obveščanje 
čim večjega števila oškodovancev, zlasti 
kadar imajo le-ti bivališče ali sedež v 
različnih državah članicah;

16. poudarja, da je obveščanje o 
kolektivnih tožbah velikega pomena za 
dostopnost in učinkovitost postopka, saj 
morajo potrošniki vedeti, da so utrpeli 
škodo zaradi istega nezakonitega ravnanja 
ter da je vložena kolektivna tožba, četudi v 
drugi državi članici; poziva države članice, 
naj vzpostavijo učinkovite mehanizme, ki 
bodo zagotovili obveščanje in seznanitev 
čim večjega števila oškodovanih 
potrošnikov z njihovimi pravicami in 
obveznostmi, zlasti kadar imajo le-ti 
bivališče ali sedež v različnih državah 
članicah; poudarja, da morajo potrošniške 
organizacije tako na nacionalni ravni kot 
na ravni EU zagotavljati informacije 
svojim članom po vsej EU;

Or. en
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Predlog spremembe 101
Marc Tarabella

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. poudarja, da je obveščanje o 
kolektivnih tožbah velikega pomena za 
učinkovitost postopka, saj morajo 
potrošniki vedeti, da so utrpeli škodo 
zaradi istega nezakonitega ravnanja ter da 
je vložena kolektivna tožba; poziva države 
članice, naj vzpostavijo učinkovite 
mehanizme, ki bodo zagotovili obveščanje 
čim večjega števila oškodovancev, zlasti 
kadar imajo le-ti bivališče ali sedež v 
različnih državah članicah;

16. poudarja, da je obveščanje o 
kolektivnih tožbah velikega pomena za 
učinkovitost postopka, saj morajo 
potrošniki vedeti, da so utrpeli škodo 
zaradi istega nezakonitega ravnanja ter da 
je vložena kolektivna tožba; poziva države 
članice, naj vzpostavijo učinkovite 
mehanizme in ustrezna finančna sredstva, 
ki bodo zagotovili obveščanje čim večjega 
števila oškodovancev, zlasti kadar imajo 
le-ti bivališče ali sedež v različnih državah 
članicah; v zvezi s tem poudarja ključno 
vlogo, ki jo lahko imajo potrošniške 
organizacije in evropski potrošniški centri 
pri posredovanju informacij čim večjemu 
številu ljudi, zlasti najranljivejšim 
potrošnikom;

Or. fr

Predlog spremembe 102
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. poudarja, da je obveščanje o 
kolektivnih tožbah velikega pomena za 
učinkovitost postopka, saj morajo 
potrošniki vedeti, da so utrpeli škodo 
zaradi istega nezakonitega ravnanja ter da 
je vložena kolektivna tožba; poziva države 
članice, naj vzpostavijo učinkovite 
mehanizme, ki bodo zagotovili obveščanje 
čim večjega števila oškodovancev, zlasti 

16. poudarja, da je obveščanje o 
kolektivnih tožbah velikega pomena za 
učinkovitost postopka, saj morajo 
potrošniki vedeti, da so utrpeli škodo 
zaradi istega nezakonitega ravnanja ter da 
je vložena kolektivna tožba; poziva države 
članice, naj vzpostavijo učinkovite 
mehanizme, ki bodo zagotovili obveščanje 
čim večjega števila oškodovancev, zlasti 
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kadar imajo le-ti bivališče ali sedež v 
različnih državah članicah;

kadar imajo le-ti bivališče ali sedež v 
različnih državah članicah, pri čemer ne 
smejo neupravičeno škodovati ugledu 
zadevne stranke, da bi se tako dosledno 
upoštevalo načelo domneve nedolžnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 103
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 16 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16a. predlaga, da se za olajšanje 
sodelovanja med subjekti, kvalificiranimi 
za vlaganje kolektivnih tožb, zlasti v 
čezmejnih zadevah, vzpostavi vseevropski 
spletni register vloženih in tekočih zadev; 
poudarja, da bi tak enoten evropski okvir 
služil kot koristen instrument za 
kvalificirane subjekte, ki nameravajo 
uveljavljati kolektivno odškodnino s 
pravnimi sredstvi, na podlagi katerega bi 
lahko ugotovili, ali je bil podoben 
zahtevek vložen v drugi državi članici; 
poudarja pomen izmenjave najboljših 
praks in uporabe najboljših razpoložljivih 
tehnologij za olajšanje izmenjave 
informacij ter vlaganja in združevanja 
zadev;

Or. en

Predlog spremembe 104
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 17
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. meni, da morajo države članice za 
praktično izvedljivost kolektivnih tožb
zagotoviti, da so na razpolago ustrezni 
mehanizmi financiranja; poudarja, da bi 
morali javni organi dodelitev sredstev za 
neutemeljene zahtevke zavrniti;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 105
Wim van de Camp

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. meni, da morajo države članice za 
praktično izvedljivost kolektivnih tožb 
zagotoviti, da so na razpolago ustrezni 
mehanizmi financiranja; poudarja, da bi 
morali javni organi dodelitev sredstev za 
neutemeljene zahtevke zavrniti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 106
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. meni, da morajo države članice za 
praktično izvedljivost kolektivnih tožb 
zagotoviti, da so na razpolago ustrezni 
mehanizmi financiranja; poudarja, da bi 
morali javni organi dodelitev sredstev za 
neutemeljene zahtevke zavrniti;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 107
Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. meni, da morajo države članice za 
praktično izvedljivost kolektivnih tožb 
zagotoviti, da so na razpolago ustrezni 
mehanizmi financiranja; poudarja, da bi 
morali javni organi dodelitev sredstev za 
neutemeljene zahtevke zavrniti;

17. meni, da mora Komisija za praktično 
izvedljivost kolektivnih tožb in ob 
upoštevanju, da nekatere potrošniške 
organizacije morda ne morejo uveljavljati 
kolektivnih odškodnin zaradi 
pomanjkanja sredstev, preučiti 
financiranje kolektivnih pravnih sredstev, 
in sicer tako, da to ne bo izkrivilo 
pogodbene svobode, proste konkurence in 
načel notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 108
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. meni, da morajo države članice za 
praktično izvedljivost kolektivnih tožb 
zagotoviti, da so na razpolago ustrezni 
mehanizmi financiranja; poudarja, da bi 
morali javni organi dodelitev sredstev za 
neutemeljene zahtevke zavrniti;

17. meni, da se mora vodenje kolektivnih 
tožb financirati v skladu z nacionalnimi 
ureditvami v zvezi s stroški in 
pristojbinami, da bi se preprečile zlorabe, 
in da države članice ne smejo zagotoviti 
ločenega financiranja; poudarja, da mora 
še naprej veljati načelo, da stroške plača 
stranka, ki izgubi;

Or. de
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Predlog spremembe 109
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. meni, da morajo države članice za 
praktično izvedljivost kolektivnih tožb 
zagotoviti, da so na razpolago ustrezni 
mehanizmi financiranja; poudarja, da bi 
morali javni organi dodelitev sredstev za 
neutemeljene zahtevke zavrniti;

17. meni, da morajo države članice za 
praktično izvedljivost kolektivnih tožb 
zagotoviti, da so na razpolago ustrezni 
mehanizmi financiranja, ki morajo biti 
oblikovani tako, da na eni strani ne 
spodbujajo vlaganja tožb, ki niso dobro 
utemeljene, ter na drugi strani 
preprečujejo prikrajšanje državljanov in 
podjetij, zlasti malih in srednjih, za 
pravico do dostopa do sodnega varstva, 
ker nimajo dovolj finančnih sredstev; 

Or. fr

Predlog spremembe 110
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. meni, da morajo države članice za 
praktično izvedljivost kolektivnih tožb 
zagotoviti, da so na razpolago ustrezni 
mehanizmi financiranja; poudarja, da bi 
morali javni organi dodelitev sredstev za 
neutemeljene zahtevke zavrniti;

17. meni, da morajo države članice za 
praktično izvedljivost kolektivnih tožb 
zagotoviti, da so na razpolago ustrezni 
mehanizmi financiranja; poudarja, da bi 
morali javni organi dodelitev sredstev za 
neutemeljene zahtevke zavrniti; predlaga 
Komisiji, naj preuči možnost vzpostavitve 
sklada, ki bi se financiral iz določenega 
odstotka denarnih kazni, ki jih nalagajo 
javni organi za sankcioniranje ravnanj, ki 
so v nasprotju s konkurenčnim pravom 
EU; meni, da bi se lahko tak sklad 
uporabljal za financiranje kolektivnih 
pravnih sredstev, če zastopnik iz 
finančnih razlogov ne bi zmogel zadeve 
predložiti sodišču;
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Or. en

Predlog spremembe 111
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj temeljito preuči 
možnost vzpostavitve evropskega sklada, 
ki bi se financiral iz deleža denarnih kazni 
za sankcioniranje podjetij, ki kršijo 
konkurenčno pravo EU; meni, da bi se 
lahko tak sklad uporabljal za pokritje 
stroškov čezmejnih kolektivnih tožb 
evropske razsežnosti, če bi zastopnik 
dokazal, da bi se ta sredstva uporabljala v 
ta namen; poziva države članice, naj 
razmislijo o vzpostavitvi podobnih skladov 
na nacionalni ravni, in sicer z uporabo 
prihodkov iz denarnih kazni, ki so jih 
naložili njihovi javni organi; poudarja, da 
bi ta možnost zagotovila dodatna sredstva 
za boj proti goljufivemu vedenju, prav 
tako pa bi pomenila pošten način 
financiranja kolektivnih odškodnin za 
potrošnike, saj bi se del denarnih kazni 
posredno vrnil oškodovancem;

Or. en

Predlog spremembe 112
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 17 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17b. meni, da se odškodnine v nobenem 
ne morajo uporabljati za financiranje 
postopkov za uveljavljanje kolektivnih 
odškodnin, saj mora biti nadomeščena le 
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škoda, ki so jo dejansko utrpeli pritožniki;

Or. en

Predlog spremembe 113
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 17 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17c. vztraja, da se je treba izogibati 
financiranju s strani tretjih oseb, da se 
preprečijo zlorabe in vzpostavitev „trga 
sodnih sporov“;

Or. en

Predlog spremembe 114
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. se zaveda, da nekatere potrošniške 
organizacije zaradi pomanjkanja sredstev 
kolektivne tožbe morda ne morejo vložiti 
ter da bi bilo posledično treba uvesti 
pravičen mehanizem za kritje stroškov 
postopka, saj bo število sprejetih zadev 
brez ustreznega financiranja zelo 
omejeno.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 115
Wim van de Camp

Osnutek mnenja
Odstavek 18
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. se zaveda, da nekatere potrošniške 
organizacije zaradi pomanjkanja sredstev 
kolektivne tožbe morda ne morejo vložiti 
ter da bi bilo posledično treba uvesti 
pravičen mehanizem za kritje stroškov 
postopka, saj bo število sprejetih zadev 
brez ustreznega financiranja zelo 
omejeno.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 116
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. se zaveda, da nekatere potrošniške 
organizacije zaradi pomanjkanja sredstev 
kolektivne tožbe morda ne morejo vložiti 
ter da bi bilo posledično treba uvesti 
pravičen mehanizem za kritje stroškov 
postopka, saj bo število sprejetih zadev 
brez ustreznega financiranja zelo 
omejeno.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 117
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. se zaveda, da nekatere potrošniške 
organizacije zaradi pomanjkanja sredstev 
kolektivne tožbe morda ne morejo vložiti 
ter da bi bilo posledično treba uvesti 

črtano



PE469.826v01-00 56/58 AM\873429SL.doc

SL

pravičen mehanizem za kritje stroškov 
postopka, saj bo število sprejetih zadev 
brez ustreznega financiranja zelo 
omejeno.

Or. en

Predlog spremembe 118
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. se zaveda, da nekatere potrošniške 
organizacije zaradi pomanjkanja sredstev 
kolektivne tožbe morda ne morejo vložiti 
ter da bi bilo posledično treba uvesti 
pravičen mehanizem za kritje stroškov 
postopka, saj bo število sprejetih zadev 
brez ustreznega financiranja zelo 
omejeno.

18. se zaveda, da nekatere potrošniške 
organizacije zaradi pomanjkanja sredstev 
kolektivne tožbe sprva morda ne bi mogle
vložiti ter da bi bilo posledično treba še 
naprej upoštevati načelo, da mora stroške 
plačati stranka, ki izgubi, da bi lahko 
potrošniške organizacije krile stroške 
postopka in po možnosti vzpostavile 
rezervo, iz katere bi se lahko financirale 
prihodnje tožbe;

Or. de

Predlog spremembe 119
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. se zaveda, da nekatere potrošniške 
organizacije zaradi pomanjkanja sredstev 
kolektivne tožbe morda ne morejo vložiti 
ter da bi bilo posledično treba uvesti 
pravičen mehanizem za kritje stroškov 
postopka, saj bo število sprejetih zadev 
brez ustreznega financiranja zelo omejeno.

18. se zaveda, da nekatere potrošniške 
organizacije zaradi pomanjkanja sredstev 
kolektivne tožbe morda ne morejo vložiti 
ter da bi bilo posledično treba uvesti 
pravičen mehanizem za kritje stroškov 
postopka za subjekte, ki izpolnjujejo 
pogoje za zastopanje v postopkih s 
kolektivnimi pravnimi sredstvi, saj bo 
število sprejetih zadev brez ustreznega 
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financiranja zelo omejeno.

Or. fr

Predlog spremembe 120
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. se zaveda, da nekatere potrošniške 
organizacije zaradi pomanjkanja sredstev 
kolektivne tožbe morda ne morejo vložiti 
ter da bi bilo posledično treba uvesti 
pravičen mehanizem za kritje stroškov 
postopka, saj bo število sprejetih zadev 
brez ustreznega financiranja zelo omejeno.

18. se zaveda, da nekatere potrošniške 
organizacije zaradi pomanjkanja sredstev 
kolektivne tožbe morda ne morejo vložiti 
ter da bi bilo posledično treba uvesti 
pravičen mehanizem za kritje stroškov 
postopka in vzpostaviti posebne sklade za 
podpiranje kolektivnih tožb, saj bo število 
sprejetih zadev brez ustreznega 
financiranja zelo omejeno.

Or. lt

Predlog spremembe 121
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 18 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18a. poudarja, da so nekatere države s 
sistemi kolektivnega pravnega varstva 
vzpostavile mehanizme za zagotavljanje 
finančne pomoči pritožnikom, ki želijo 
vložiti kolektivno tožbo, ki je dobro 
utemeljena s pravnega vidika, vendar 
nimajo dovolj sredstev za kritje stroškov 
take tožbe.

Or. fr
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Predlog spremembe 122
Marielle Gallo

Osnutek mnenja
Odstavek 18 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18b. poudarja, da mora Komisija v skladu 
z resolucijo Evropskega parlamenta z 
dne 8. junija 2011 o zagotavljanju 
neodvisnih ocen učinka oceniti morebitne 
posledice novega predloga za mala in 
srednja podjetja ter za konkurenčnost 
industrije, prav tako pa mora v celoti 
preučiti vse možnosti, kar mora 
vključevati tudi resno analizo možnosti 
neukrepanja;

Or. en


