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Predlog spremembe 1
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je alternativno reševanje sporov 
mehanizem zunajsodnega reševanja, ki 
potrošniku in trgovcu pomaga rešiti spor s 
pomočjo tretjega (mediator, arbiter),

Or. fr

Predlog spremembe 2
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
6. aprila 2011 o upravljanju in 
partnerstvu na enotnem trgu1, v kateri je 
Komisijo pozval, naj do konca leta 2011 
predloži zakonodajni predlog o uporabi 
alternativnih načinov reševanja sporov,
_______
1 P7_TA-PROV(2011)0144.

Or. fr

Predlog spremembe 3
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je razvoj zakonodaje o 
alternativnem reševanju sporov del 
dvanajstih pobud za okrepitev rasti in 
zaupanja v okviru Akta za enotni trg, ki 
ga je Komisija sprejela 13. aprila 2011,

Or. fr

Predlog spremembe 4
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker je zakonodajni predlog o 
alternativnem reševanju sporov v EU 
omenjen v delovnem programu Komisije 
kot strateška pobuda,

Or. fr

Predlog spremembe 5
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj do konca leta 2011 
predloži zakonodajni predlog o uporabi 
alternativnega reševanja potrošniških 
sporov v Uniji, in poudarja, da je treba ta 
predlog hitro sprejeti;

1. poziva Komisijo, naj do konca leta 2011 
predloži zakonodajni predlog o uporabi 
alternativnega reševanja potrošniških 
sporov v okviru spletne trgovine v Uniji, in 
poudarja, da je treba ta predlog hitro 
sprejeti; meni, da mora ta predlog 
upoštevati obstoječe nacionalne sheme in 
se izogibati spremembam nacionalnih 
sodnih sistemov;
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Or. en

Predlog spremembe 6
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Eva-Britt Svensson

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj do konca leta 2011 
predloži zakonodajni predlog o uporabi 
alternativnega reševanja potrošniških 
sporov v Uniji, in poudarja, da je treba ta 
predlog hitro sprejeti;

1. poziva Komisijo, naj do konca leta 2011 
predloži enotno evropsko listino o uporabi 
alternativnega reševanja potrošniških 
sporov v Uniji, in poudarja, da je treba ta 
predlog hitro sprejeti;

Or. el

Predlog spremembe 7
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj do konca leta 2011 
predloži zakonodajni predlog o uporabi 
alternativnega reševanja potrošniških
sporov v Uniji, in poudarja, da je treba ta 
predlog hitro sprejeti;

1. poziva Komisijo, naj do konca leta 2011 
predloži zakonodajni predlog o uporabi 
alternativnega reševanja sporov v civilnih, 
gospodarskih in družinskih zadevah v 
Uniji, in poudarja pomen tega predloga;

Or. de

Predlog spremembe 8
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj do konca leta 2011 1. poziva Komisijo, naj do konca leta 2011 
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predloži zakonodajni predlog o uporabi 
alternativnega reševanja potrošniških 
sporov v Uniji, in poudarja, da je treba ta 
predlog hitro sprejeti;

predloži zakonodajni predlog o uporabi 
alternativnega reševanja potrošniških 
sporov v Uniji, in poudarja, da je treba ta 
predlog hitro sprejeti; vseeno poudarja, da 
bi priprava enotne evropske listine, v 
kateri bi bila zapisana vodilna načela 
sistemov alternativnega reševanja sporov, 
lahko dopolnjevala zakonodajno besedilo;

Or. el

Predlog spremembe 9
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) sočasno poziva Komisijo, naj 
nemudoma sprejme ukrepe za ozaveščanje 
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; s tem namenom 
predlaga, naj se v obsežne informacijske 
kampanje vključijo nacionalni organi, 
sodišča, odvetniške in gospodarske 
zbornice, uradi za svetovanje 
potrošnikom, zavarovatelji stroškov 
postopka ter druge pristojne organizacije; 
poziva, naj se zagotovi finančna podpora 
za tovrstne kampanje na evropski in 
nacionalni ravni; zahteva enako podporo 
in izvedbo kampanje tudi za postopek 
alternativnega reševanja sporov, in sicer 
ob začetku veljavnosti tega postopka;

Or. de
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Predlog spremembe 10
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da mora vsak predlog 
Komisije spremljati celovita ocena učinka, 
ki upošteva pravila boljše zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 11
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da državljani EU slabo 
poznajo in razumejo sheme alternativnega 
reševanja sporov po Evropi ter da samo 
majhen delež državljanov ve, kako vložiti 
zahtevek pri organu za alternativno 
reševanje sporov; meni, da je dolgotrajen 
neusklajen in nepovezan evropski akcijski 
načrt vzrok za trenutno nepopolno stanje 
na področju alternativnega reševanja 
sporov;

Or. en

Predlog spremembe 12
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira namen Komisije, da spodbudi 
uporabo hitrega, učinkovitega in poceni 

2. podpira namen Komisije, da spodbudi 
uporabo hitrega, učinkovitega in poceni 
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alternativnega reševanja sporov, ki lahko 
omogoči vzpostavitev kakovostnih 
trgovinskih odnosov;

alternativnega reševanja sporov, ki lahko 
omogoči vzpostavitev kakovostnih 
trgovinskih odnosov in prispeva k visoki 
stopnji varstva potrošnikov;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira namen Komisije, da spodbudi 
uporabo hitrega, učinkovitega in poceni 
alternativnega reševanja sporov, ki lahko 
omogoči vzpostavitev kakovostnih 
trgovinskih odnosov;

2. podpira namen Komisije, da spodbudi 
uporabo dostopnega, hitrega, učinkovitega 
in poceni alternativnega reševanja sporov, 
ki lahko omogoči vzpostavitev kakovostnih 
trgovinskih odnosov, temelječih na 
zaupanju;

Or. en

Predlog spremembe 14
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira namen Komisije, da spodbudi 
uporabo hitrega, učinkovitega in poceni 
alternativnega reševanja sporov, ki lahko 
omogoči vzpostavitev kakovostnih 
trgovinskih odnosov;

2. podpira namen Komisije, da spodbudi 
uporabo hitrega, učinkovitega in poceni 
alternativnega reševanja sporov, ki lahko 
omogoči vzpostavitev in vzdrževanje 
kakovostnih trgovinskih odnosov, ter 
poudarja, da je to situacija, v kateri v 
primerjavi s sedanjo pravosodno prakso 
pridobita obe strani;

Or. el
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Predlog spremembe 15
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira namen Komisije, da spodbudi 
uporabo hitrega, učinkovitega in poceni 
alternativnega reševanja sporov, ki lahko 
omogoči vzpostavitev kakovostnih 
trgovinskih odnosov;

2. podpira namen Komisije, da spodbudi 
uporabo hitrega, učinkovitega in poceni 
alternativnega reševanja sporov, ki lahko 
omogoči vzpostavitev kakovostnih 
trgovinskih, gospodarskih, socialnih in 
sosedskih odnosov;

Or. lt

Predlog spremembe 16
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira namen Komisije, da spodbudi 
uporabo hitrega, učinkovitega in poceni 
alternativnega reševanja sporov, ki lahko 
omogoči vzpostavitev kakovostnih 
trgovinskih odnosov;

2. podpira namen Komisije, da spodbudi 
uporabo hitrega, učinkovitega in poceni 
alternativnega reševanja sporov; ugotavlja, 
da nacionalne pobude te vrste prispevajo 
k večji učinkovitosti reševanja sporov in 
zmanjšujejo obremenitev sodišč;

Or. lt

Predlog spremembe 17
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja s Komisijo, da ustrezen dostop 
do odškodnine na notranjem trgu zahteva 
hkrati možnost preproste uporabe 

črtano
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alternativnega reševanja sporov in tudi 
učinkovit sistem kolektivne tožbe, saj se 
dopolnjujeta;

Or. en

Predlog spremembe 18
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja s Komisijo, da ustrezen dostop 
do odškodnine na notranjem trgu zahteva 
hkrati možnost preproste uporabe 
alternativnega reševanja sporov in tudi 
učinkovit sistem kolektivne tožbe, saj se 
dopolnjujeta;

3. se strinja s Komisijo, da ustrezen dostop 
do odškodnine na notranjem trgu zahteva 
možnost preproste uporabe alternativnega 
reševanja sporov;

Or. de

Predlog spremembe 19
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja s Komisijo, da ustrezen dostop 
do odškodnine na notranjem trgu zahteva 
hkrati možnost preproste uporabe 
alternativnega reševanja sporov in tudi 
učinkovit sistem kolektivne tožbe, saj se 
dopolnjujeta;

3. se strinja s Komisijo, da ustrezen dostop 
do odškodnine na notranjem trgu zahteva 
hkrati možnost preproste uporabe 
alternativnega reševanja sporov in tudi 
učinkovit sistem kolektivne tožbe, saj se 
dopolnjujeta; poudarja, da četudi lahko 
izboljšanje delovanja alternativnega 
reševanja sporov omeji število kolektivnih 
tožb, ne more zmanjšati nujne potrebe po 
evropski zakonodaji na tem področju;

Or. fr
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Predlog spremembe 20
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja s Komisijo, da ustrezen dostop 
do odškodnine na notranjem trgu zahteva 
hkrati možnost preproste uporabe 
alternativnega reševanja sporov in tudi 
učinkovit sistem kolektivne tožbe, saj se 
dopolnjujeta;

3. se strinja s Komisijo, da ustrezen dostop 
do odškodnine na notranjem trgu zahteva 
hkrati možnost preproste uporabe 
alternativnega reševanja sporov in tudi 
učinkovit sistem kolektivne tožbe, saj se 
dopolnjujeta; v tem okviru opozarja, da 
lažja uporaba alternativnega reševanja 
sporov v Evropski uniji nikakor ne sme 
biti izgovor za preprečitev ali zavlačevanje 
uvedbe kolektivnih tožb na evropski ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja s Komisijo, da ustrezen dostop 
do odškodnine na notranjem trgu zahteva 
hkrati možnost preproste uporabe 
alternativnega reševanja sporov in tudi 
učinkovit sistem kolektivne tožbe, saj se 
dopolnjujeta;

3. se strinja s Komisijo, da je z namenom 
vzpostavitve pravilno delujočega 
notranjega trga prav tako treba zagotoviti 
preprost, hiter in poceni dostop do
odškodninskih postopkov in še posebej 
olajšati uporabo alternativnega reševanja 
sporov po vsej Evropi;

Or. de

Predlog spremembe 22
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja s Komisijo, da ustrezen dostop 
do odškodnine na notranjem trgu zahteva 
hkrati možnost preproste uporabe 
alternativnega reševanja sporov in tudi 
učinkovit sistem kolektivne tožbe, saj se 
dopolnjujeta;

3. se strinja s Komisijo, da ustrezen dostop 
do odškodnine na notranjem trgu zahteva 
hkrati možnost preproste uporabe 
alternativnega reševanja sporov in tudi 
učinkovit sistem kolektivne tožbe, saj se 
dopolnjujeta in medsebojno ne 
izključujeta; vztraja pri dejstvu, da je treba 
kolektivni odškodninski zahtevek 
obravnavati kot zadnji možni instrument 
in da je treba pri reševanju sporov močno 
spodbujati uporabo mehanizmov za 
njihovo alternativno reševanje;

Or. en

Predlog spremembe 23
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja s Komisijo, da ustrezen dostop 
do odškodnine na notranjem trgu zahteva 
hkrati možnost preproste uporabe 
alternativnega reševanja sporov in tudi 
učinkovit sistem kolektivne tožbe, saj se 
dopolnjujeta;

3. se strinja s Komisijo, da ustrezen dostop 
do odškodnine na notranjem trgu zahteva 
hkrati možnost preproste uporabe 
alternativnega reševanja sporov in tudi 
učinkovit sistem kolektivne tožbe, saj se 
dopolnjujeta; vseeno poudarja, da bi bilo 
treba kolektivni zahtevek uporabljati samo 
kot zadnjo možnost, potem ko so že 
izrabljene možnosti izvensodne mediacije;

Or. el

Predlog spremembe 24
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da je treba vzpostaviti novo, na 
državljanih osnovano strukturo 
alternativnega reševanja sporov, ki bo 
zgrajena na načelih povračilne pravice, 
prilagojene reševanju civilnih, 
gospodarskih in družinskih pravnih 
zadev; meni, da je to mogoče doseči z 
zagotovitvijo potrebnih virov in sredstev 
Mreži evropskih potrošniških centrov
(ECC-NET) in Mreži za izvensodno 
reševanje čezmejnih finančnih sporov 
(FIN-NET) ter tako zagotoviti razvoj 
informacijske strategije, usmerjene v 
razlago delovanja sistema, in v končni 
predlog o alternativnem reševanju sporov 
po možnosti vključiti informacijski sistem 
notranjega trga in postopek vzajemnega 
ocenjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 25
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. vztraja, da je treba evropskim 
potrošnikom zagotoviti dostop do sistemov 
alternativnega reševanja sporov za 
nacionalne in tudi čezmejne spore, ki 
pokrivajo tudi spletno prodajo, ki se v 
Uniji zelo povečuje;

4. vztraja, da je treba evropskim 
potrošnikom zagotoviti dostop do sistemov 
alternativnega reševanja sporov za 
nacionalne in tudi čezmejne spore, 
osredotočenih na spletni trg, ki se v Uniji 
zelo povečuje;

Or. en

Predlog spremembe 26
Rolandas Paksas
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. vztraja, da je treba evropskim 
potrošnikom zagotoviti dostop do sistemov 
alternativnega reševanja sporov za 
nacionalne in tudi čezmejne spore, ki 
pokrivajo tudi spletno prodajo, ki se v 
Uniji zelo povečuje;

4. vztraja, da je treba evropskim 
potrošnikom zagotoviti dostop do sistemov 
alternativnega reševanja sporov za 
nacionalne in tudi čezmejne spore, ki 
pokrivajo tudi spletno prodajo, ki se v 
Uniji zelo povečuje; ugotavlja, da uporaba 
sistemov alternativnega reševanja sporov 
omogoča boljšo zaščito pravic potrošnikov 
in dviguje zaupanje potrošnikov v trg, 
podjetja in ustanove za zaščito pravic 
potrošnikov, saj jih dela privlačnejše, 
obenem pa spodbuja čezmejno trgovino in 
povečuje uspeh vseh udeležencev na trgu 
EU;

Or. lt

Predlog spremembe 27
Louis Grech, Barbara Weiler

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je treba vsak sistem 
alternativnega reševanja sporov, povezan 
s poslovanjem med podjetji in potrošniki, 
navsezadnje spremeniti tako, da bo 
pokrival spore v zvezi s poslovanjem med 
podjetji;

Or. en

Predlog spremembe 28
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Odstavek 5



AM\874223SL.doc 15/40 PE469.958v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da je pomembno zapolniti 
sedanje vrzeli v zvezi z geografsko 
pokritostjo z alternativnim reševanjem 
sporov v Evropi; obžaluje velike sektorske 
vrzeli, ki ostajajo v večini držav članic, 
čeprav sektorska pokritost omogoča 
opredelitev udeležencev, ki poznajo 
mehanizme delovanja sektorja;

5. opozarja, da je pomembno zapolniti 
sedanje vrzeli v zvezi z geografsko 
pokritostjo z alternativnim reševanjem 
sporov v Evropi; obžaluje velike sektorske 
vrzeli, ki ostajajo v večini držav članic, ter 
hkrati spodbuja izboljšanje sektorske 
pokritosti z udeleženci, ki poznajo 
mehanizme delovanja sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 29
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da je pomembno zapolniti 
sedanje vrzeli v zvezi z geografsko 
pokritostjo z alternativnim reševanjem 
sporov v Evropi; obžaluje velike sektorske 
vrzeli, ki ostajajo v večini držav članic, 
čeprav sektorska pokritost omogoča 
opredelitev udeležencev, ki poznajo 
mehanizme delovanja sektorja;

5. opozarja, da čeprav v Evropi trenutno 
delujejo številni učinkoviti sistemi 
alternativnega reševanja sporov, ostajajo 
številne vrzeli v zvezi z geografsko in 
sektorsko pokritostjo; odločno poziva, da 
je treba hitro zapolniti sedanje vrzeli v 
zvezi z geografsko pokritostjo z 
alternativnim reševanjem sporov v Evropi, 
in poziva k učinkovitemu sistemu 
zunajsodnega reševanja potrošniških 
sporov, ki bo pokrival celotno ozemlje 
Evropske unije; obžaluje velike sektorske 
vrzeli, ki ostajajo v večini držav članic, 
čeprav sektorska pokritost omogoča 
opredelitev udeležencev, ki poznajo 
mehanizme delovanja sektorja; spodbuja 
države članice, naj predvidijo vzpostavitev 
enotnih kontaktnih točk po posameznih 
sektorjih za zagotavljanje informacij in 
sprožanje postopkov;

Or. fr
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Predlog spremembe 30
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da je pomembno zapolniti 
sedanje vrzeli v zvezi z geografsko 
pokritostjo z alternativnim reševanjem 
sporov v Evropi; obžaluje velike sektorske 
vrzeli, ki ostajajo v večini držav članic, 
čeprav sektorska pokritost omogoča 
opredelitev udeležencev, ki poznajo 
mehanizme delovanja sektorja;

5. poudarja, da je ena glavnih ovir pri 
uporabi mehanizmov za alternativno 
reševanje sporov v EU pomanjkanje 
enakomernega razvoja tovrstnih sistemov 
po vsej EU tako v geografskem kot 
sektorskem smislu; zato opozarja, da je 
pomembno zapolniti sedanje vrzeli v zvezi 
z geografsko pokritostjo z alternativnim 
reševanjem sporov v Evropi; obžaluje 
velike sektorske vrzeli, ki ostajajo v večini 
držav članic, čeprav sektorska pokritost 
omogoča opredelitev udeležencev, ki 
poznajo mehanizme delovanja sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 31
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da mora vsak zakonodajni 
predlog o celoviti shemi EU za 
alternativno reševanje sporov v celoti 
upoštevati ne samo materialno, temveč 
tudi procesno pravo, boljšo preglednost 
načrtov za alternativno reševanje sporov 
ter popoln nadzor njihove učinkovitosti; 
meni, da bi morala prenovljena struktura 
alternativnega reševanja sporov, če naj bo 
uspešna, temeljiti na trdnih mehanizmih 
za izogibanje sporom, ki državljanom in 
potrošnikom zagotavljajo potrebne 
informacije o njihovih pravicah in 
dolžnostih v civilnih, gospodarskih in 
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družinskih pravnih zadevah;

Or. en

Predlog spremembe 32
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. ugotavlja, da ostaja uporaba sodišč za 
spore majhne vrednosti v številnih 
državah članicah zelo nizka in da je treba 
narediti več na področju pravne varnosti, 
jezikovnih ovir in preglednosti postopkov; 
poziva Komisijo, naj pri oblikovanju 
zakonodajnega predloga o uporabi 
alternativnega reševanja sporov v 
potrošniških zadevah v EU tem pravnim 
organom nameni posebno pozornost;

Or. en

Predlog spremembe 33
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. predlaga pripravo enotne evropske 
listine, v kateri bodo povzeta naslednja 
glavna načela, ki jih je treba upoštevati v 
sistemih alternativnega reševanja sporov, 
vzpostavljenih v Evropi:

6. predlaga pripravo širše nezakonodajne
evropske listine, ki bo upoštevala sedanje 
učinkovite nacionalne sheme in v kateri 
bodo povzeta naslednja glavna načela, ki 
jih je treba upoštevati v sistemih 
alternativnega reševanja sporov, 
vzpostavljenih v Evropi:

Or. en
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Predlog spremembe 34
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. predlaga pripravo enotne evropske 
listine, v kateri bodo povzeta naslednja 
glavna načela, ki jih je treba upoštevati v 
sistemih alternativnega reševanja sporov, 
vzpostavljenih v Evropi:

6. predlaga, naj prihodnji zakonodajni 
predlog Komisije o uporabi alternativnega 
reševanja sporov,v Evropski uniji
vključuje naslednja glavna načela, ki jih je 
treba upoštevati v sistemih alternativnega 
reševanja sporov, vzpostavljenih v Evropi:

Or. fr

Predlog spremembe 35
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. predlaga pripravo enotne evropske 
listine, v kateri bodo povzeta naslednja 
glavna načela, ki jih je treba upoštevati v 
sistemih alternativnega reševanja sporov, 
vzpostavljenih v Evropi:

6. poziva Komisijo, naj v svoj zakonodajni 
predlog, morebiti v obliki okvirne 
direktive, vključi naslednja glavna načela, 
ki jih bo treba upoštevati v sistemih 
alternativnega reševanja sporov, 
vzpostavljenih v Evropi:

Or. fr

Predlog spremembe 36
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Eva-Britt Svensson

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. predlaga pripravo enotne evropske 
listine, v kateri bodo povzeta naslednja 
glavna načela, ki jih je treba upoštevati v 

6. predlaga, da bi listina morala vsebovati 
naslednja glavna načela, ki jih je treba 
upoštevati v sistemih alternativnega 
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sistemih alternativnega reševanja sporov, 
vzpostavljenih v Evropi:

reševanja sporov, vzpostavljenih v Evropi:

Or. el

Predlog spremembe 37
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. predlaga pripravo enotne evropske 
listine, v kateri bodo povzeta naslednja 
glavna načela, ki jih je treba upoštevati v 
sistemih alternativnega reševanja sporov, 
vzpostavljenih v Evropi:

6. v okviru zakonodajnega predloga o 
alternativnem reševanju sporov predlaga 
pripravo naslednjih glavnih načel, ki jih je 
treba upoštevati v sistemih alternativnega 
reševanja sporov, vzpostavljenih v Evropi:

Or. de

Predlog spremembe 38
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. predlaga pripravo enotne evropske 
listine, v kateri bodo povzeta naslednja 
glavna načela, ki jih je treba upoštevati v 
sistemih alternativnega reševanja sporov, 
vzpostavljenih v Evropi:

6. predlaga, da bi moral predlog Komisije 
o uporabi alternativnega reševanja sporov 
vključevati enotno evropsko listino, v 
kateri bodo povzeta naslednja glavna 
načela, ki jih je treba upoštevati v sistemih 
alternativnega reševanja sporov, 
vzpostavljenih v Evropi:

Or. en

Predlog spremembe 39
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– neodvisnost, nepristranskost in 
raznovrstnost: z imenovanjem poklicnih
mediatorjev je treba preprečiti mogoč 
pojav navzkrižij interesov; nepristranskost 
mehanizma lahko učinkovito temelji na 
načelu enakovrednega sodelovanja oseb iz 
združenj potrošnikov in predstavniških 
organizacij podjetij;

– neodvisnost, nepristranskost in
raznovrstnost: z imenovanjem mediatorjev 
je treba preprečiti mogoč pojav navzkrižij 
interesov; nepristranskost odločitve lahko 
učinkovito temelji na načelu 
enakovrednega sodelovanja oseb iz 
združenj potrošnikov in predstavniških 
organizacij podjetij;

Or. de

Predlog spremembe 40
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– usposobljenost: pristojni strokovnjaki 
morajo imeti sposobnosti, izobrazbo in 
izkušnje za opravljanje funkcije; predlaga, 
naj organizacije s certifikatom ISO 9001 
podeljujejo potrdila o kakovosti, da se 
opredeli poklicna mediacija ter zagotovita 
strogost in metodologija;

– usposobljenost: pristojni strokovnjaki 
morajo imeti strokovne sposobnosti, 
izobrazbo in izkušnje za opravljanje 
funkcije in morajo biti nepristranski, 
neodvisni in kompetentni;

Or. de

Predlog spremembe 41
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– učinkovitost in hitrost: poklicni
mediatorji morajo imeti na voljo zadostna 

– učinkovitost in hitrost: mediatorji morajo 
imeti na voljo zadostna sredstva (ustrezne
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sredstva (prilagojene človeške, materialne 
in finančne vire) in biti sposobni upoštevati 
kratek rok med začetkom postopka in 
sprejetjem odločitve;

človeške, materialne in finančne vire) in 
biti sposobni upoštevati kratek rok med 
začetkom postopka in sprejetjem odločitve;

Or. de

Predlog spremembe 42
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– učinkovitost in hitrost: poklicni 
mediatorji morajo imeti na voljo zadostna 
sredstva (prilagojene človeške, materialne 
in finančne vire) in biti sposobni upoštevati 
kratek rok med začetkom postopka in 
sprejetjem odločitve;

– učinkovitost in hitrost: poklicni 
mediatorji morajo imeti na voljo zadostna 
sredstva (ustrezne človeške, materialne in 
finančne vire) in biti sposobni upoštevati 
kratek rok med začetkom postopka in 
sprejetjem odločitve, ki ne sme biti daljši 
od 90 dni, da se potrošnikom zagotovi 
boljši dostop do pravičnejšega, hitrejšega 
in učinkovitejšega postopka, ki jim 
omogoča, da dobijo nadomestilo za škodo;

Or. lt

Predlog spremembe 43
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– brezplačnost: vprašanje stroškov 
alternativnega reševanja sporov je treba 
rešiti, da se zagotovi privlačnost takega 
načina za stranke; razmisliti je treba o 
popolnoma brezplačnem sistemu za 
potrošnika;

– stroški: vprašanje stroškov alternativnega 
reševanja sporov je treba rešiti, da se 
zagotovi privlačnost takega načina za 
stranke; razmisliti je treba o popolnoma 
brezplačnem sistemu za potrošnika, če ta v 
zadevi zmaga, čeprav bi moralo biti 
mogoče, da se od potrošnika zahteva 
polog v višini do 25 EUR, ki se potrošniku 
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vrne, če v zadevi zmaga, oziroma se 
zadrži, če izgubi, da se pokrijejo stroški 
postopka;

Or. de

Predlog spremembe 44
Barbara Weiler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– brezplačnost: vprašanje stroškov 
alternativnega reševanja sporov je treba 
rešiti, da se zagotovi privlačnost takega 
načina za stranke; razmisliti je treba o 
popolnoma brezplačnem sistemu za 
potrošnika;

– brezplačnost: vprašanje stroškov 
alternativnega reševanja sporov je treba 
rešiti, da se zagotovi privlačnost takega 
načina za stranke; glavni namen 
alternativnega reševanja sporov je 
potrošniku prihraniti stroške; vsak tak 
sistem mora biti popolnoma brezplačen za 
potrošnika; ena od možnosti financiranja 
bi lahko bil panožni solidarnostni sklad;

Or. de

Predlog spremembe 45
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– brezplačnost: vprašanje stroškov 
alternativnega reševanja sporov je treba 
rešiti, da se zagotovi privlačnost takega 
načina za stranke; razmisliti je treba o 
popolnoma brezplačnem sistemu za 
potrošnika;

– brezplačnost: vprašanje stroškov 
alternativnega reševanja sporov je treba 
rešiti, da se zagotovi privlačnost takega 
načina za stranke; razmisliti je treba o 
popolnoma brezplačnem sistemu za 
potrošnika, ki bi ga financirala panoga in 
bi vključeval prostovoljne sisteme;

Or. en
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Predlog spremembe 46
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– brezplačnost: vprašanje stroškov 
alternativnega reševanja sporov je treba 
rešiti, da se zagotovi privlačnost takega 
načina za stranke; razmisliti je treba o 
popolnoma brezplačnem sistemu za 
potrošnika;

– brezplačnost: sistemi alternativnega 
reševanja sporov morajo biti popolnoma
brezplačni za potrošnika, da se tako vsem 
zagotovi njihova dostopnost;

Or. fr

Predlog spremembe 47
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Eva-Britt Svensson

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– brezplačnost: vprašanje stroškov 
alternativnega reševanja sporov je treba 
rešiti, da se zagotovi privlačnost takega 
načina za stranke; razmisliti je treba o 
popolnoma brezplačnem sistemu za 
potrošnika;

– brezplačnost: vprašanje stroškov 
alternativnega reševanja sporov je treba 
rešiti, da se zagotovi privlačnost takega 
načina za stranke; s tem namenom poziva 
Komisijo, naj predlaga sistem, ki bo 
popolnoma brezplačen za potrošnika;

Or. el

Predlog spremembe 48
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– brezplačnost: vprašanje stroškov – financiranje: vprašanje stroškov 
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alternativnega reševanja sporov je treba 
rešiti, da se zagotovi privlačnost takega 
načina za stranke; razmisliti je treba o 
popolnoma brezplačnem sistemu za 
potrošnika;

alternativnega reševanja sporov je treba 
rešiti, da se zagotovi privlačnost takega 
načina za stranke; to je še posebej 
pomembno, ker lahko vključevanje 
strokovnjakov povzroči znatne stroške; v 
vsakem primeru bi moral potrošnik 
plačati le majhen znesek, ki bi mu ga 
nasprotna stran povrnila, če bi v zadevi 
zmagal;

Or. de

Predlog spremembe 49
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– brezplačnost: vprašanje stroškov 
alternativnega reševanja sporov je treba 
rešiti, da se zagotovi privlačnost takega 
načina za stranke; razmisliti je treba o 
popolnoma brezplačnem sistemu za 
potrošnika;

– brezplačnost: vprašanje stroškov 
alternativnega reševanja sporov je treba 
rešiti, da se zagotovi privlačnost takega 
načina za stranke; razmisliti je treba o 
popolnoma brezplačnem sistemu za 
potrošnika, kar bi omogočalo dostop za 
manj premožne dele družbe;

Or. el

Predlog spremembe 50
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– svoboda in zunajsodni postopek: 
alternativno reševanje sporov mora biti 
prostovoljno in temeljiti na spoštovanju 
svobodne izbire strank v celotnem 
postopku, tako da imajo vedno možnost, 
da spor rešijo pred sodiščem; alternativno 

– svoboda in zunajsodni postopek: 
alternativno reševanje sporov mora biti 
zavezujoče, pri tem pa strankam vedno 
omogočati možnost, da spor rešijo pred 
sodiščem; alternativno reševanje sporov 
nikakor ne sme biti prva obvezna faza pred 
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reševanje sporov nikakor ne sme biti prva 
obvezna faza pred vložitvijo tožbe pri 
sodišču, odločitve, sprejete v okviru takega 
reševanja, pa so lahko zavezujoče le, če so 
bile stranke o tem predhodno obveščene in 
so to izrecno sprejele;

vložitvijo tožbe pri sodišču, odločitve, 
sprejete v okviru takega reševanja, pa so 
lahko zavezujoče le, če so bile stranke o 
tem predhodno obveščene;

Or. el

Predlog spremembe 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– svoboda in zunajsodni postopek: 
alternativno reševanje sporov mora biti 
prostovoljno in temeljiti na spoštovanju 
svobodne izbire strank v celotnem 
postopku, tako da imajo vedno možnost, da 
spor rešijo pred sodiščem; alternativno 
reševanje sporov nikakor ne sme biti prva 
obvezna faza pred vložitvijo tožbe pri 
sodišču, odločitve, sprejete v okviru takega 
reševanja, pa so lahko zavezujoče le, če so 
bile stranke o tem predhodno obveščene in 
so to izrecno sprejele;

– svoboda in zunajsodni postopek: 
alternativno reševanje sporov mora biti 
prostovoljno in temeljiti na spoštovanju 
svobodne izbire strank v celotnem 
postopku, tako da imajo vedno možnost, da 
spor rešijo pred sodiščem; alternativno 
reševanje sporov nikakor ne sme biti prva 
obvezna faza pred vložitvijo tožbe pri 
sodišču, odločitve, sprejete v okviru takega 
reševanja, pa so lahko zavezujoče le, če so 
bile stranke o tem predhodno obveščene in 
so to izrecno sprejele; kljub taki odločitvi, 
morata stranki še vedno imeti možnost, da 
se odločita za sodno obravnavo;

Or. de

Predlog spremembe 52
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– svoboda in zunajsodni postopek: 
alternativno reševanje sporov mora biti 

– svoboda in zunajsodni postopek: stranke, 
ki uporabljajo alternativno reševanje 
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prostovoljno in temeljiti na spoštovanju 
svobodne izbire strank v celotnem 
postopku, tako da imajo vedno možnost, 
da spor rešijo pred sodiščem; alternativno 
reševanje sporov nikakor ne sme biti prva 
obvezna faza pred vložitvijo tožbe pri 
sodišču, odločitve, sprejete v okviru takega
reševanja, pa so lahko zavezujoče le, če so 
bile stranke o tem predhodno obveščene in 
so to izrecno sprejele;

sporov, morajo vedno imeti možnost, da se 
odločijo končati postopek, da bi spor rešile
pred sodiščem; v pogodbenem sporazumu 
med strankami je lahko predvidena 
samodejna uporaba sistema 
alternativnega reševanja sporov v primeru 
spora, če ne izključuje možnosti, da ena 
ali druga stranka vloži tožbo pri sodišču;
odločitve, sprejete v okviru alternativnega
reševanja sporov, pa so lahko zavezujoče 
le, če so bile stranke o tem predhodno 
obveščene in so to izrecno sprejele;

Or. fr

Predlog spremembe 53
Barbara Weiler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– svoboda in zunajsodni postopek: 
alternativno reševanje sporov mora biti 
prostovoljno in temeljiti na spoštovanju 
svobodne izbire strank v celotnem 
postopku, tako da imajo vedno možnost, da 
spor rešijo pred sodiščem; alternativno 
reševanje sporov nikakor ne sme biti prva 
obvezna faza pred vložitvijo tožbe pri 
sodišču, odločitve, sprejete v okviru takega 
reševanja, pa so lahko zavezujoče le, če so 
bile stranke o tem predhodno obveščene in 
so to izrecno sprejele;

– svoboda in zunajsodni postopek: 
alternativno reševanje sporov mora biti 
prostovoljno in temeljiti na spoštovanju 
svobodne izbire strank v celotnem 
postopku, tako da imajo vedno možnost, da 
spor rešijo pred sodiščem; istočasno je 
treba zagotoviti, da si stranki resnično 
prizadevata za uspešno mediacijo;
alternativno reševanje sporov nikakor ne 
sme biti prva obvezna faza pred vložitvijo 
tožbe pri sodišču, odločitve, sprejete v 
okviru takega reševanja, pa so lahko 
zavezujoče le, če so bile stranke o tem 
predhodno obveščene in so to izrecno 
sprejele;

Or. de

Predlog spremembe 54
Anna Maria Corazza Bildt
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– sorazmernost postopkov, sklepov in 
stroškov, da se prepreči, da bi njihov 
učinek presegel predmet in težo spora; da 
bi od alternativnega reševanja sporov 
imela koristi tudi mala in srednja podjetja 
(MSP), morajo biti nastali stroški
prilagojeni velikosti podjetja;

– sorazmernost postopkov, sklepov in 
stroškov, da se prepreči, da bi njihov 
učinek presegel predmet in težo spora; 
nastali stroški morajo biti prilagojeni
povzročeni škodi;

Or. en

Predlog spremembe 55
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da uvedba take listine ne 
sme nadomestiti sprejetja zakonodaje na 
področju alternativnega reševanja sporov 
iz odstavka 1;

Or. fr

Predlog spremembe 56
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. spodbuja države članice, ki to želijo, 
da presežejo glavna načela, vzpostavljena 
v prihodnjem evropskem zakonodajnem 
okviru; v zvezi s tem predlaga, naj se kot 
dopolnilni instrument pripravi evropska 
listina o alternativnem reševanju sporov, 
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ki bo temeljila na najboljših praksah, ki se 
uporabljajo v državah članicah; v ta 
namen priporoča ustanovitev letnega 
foruma o mediaciji, na katerem se bodo 
izmenjevale izkušnje;

Or. fr

Predlog spremembe 57
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj preuči formulacijo 
„zunajsodne poravnave sporov za 
reševanje sporov pri gospodarskih 
transakcijah in praksi v Evropski uniji“, ki 
jo je težko jasno razumeti; priporoča 
poenostavitev izraza, večji poudarek na 
razlikovanju med to fazo in izvedbo 
sodnega postopka ter pojasnitev dejstva, da 
se ta vrsta pravnega sredstva uporablja le
za potrošniške spore; predlaga izraze 
„zunajsodna poravnava potrošniških 
sporov“, „zunajsodno reševanje 
potrošniških sporov“ ali „mediacija v 
potrošniških sporih“; 

7. poziva Komisijo, naj preuči formulacijo 
„alternativno reševanje sporov kot sredstvo 
za reševanje sporov, povezanih s 
trgovinskimi transakcijami in praksami v 
Evropski uniji“, ki jo je težko jasno 
razumeti; priporoča poenostavitev izraza, 
večji poudarek na razlikovanju med to fazo 
in izvedbo sodnega postopka ter pojasnitev 
dejstva, da se ta vrsta pravnega sredstva 
uporablja zlasti za potrošniške spore;

Or. de

Predlog spremembe 58
Barbara Weiler

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. spodbuja Komisijo, naj za čezmejne 
potrošniške spore predvidi koordinacijski 
organ, ki bo olajšal dostop do nacionalnih 

8. poziva Komisijo, naj za čezmejne 
potrošniške spore predvidi koordinacijski 
organ, ki bo olajšal dostop do nacionalnih 
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metod alternativnega reševanja sporov in 
njihovo usklajevanje; Komisijo tudi 
spodbuja, naj vzpostavi enotno kontaktno 
točko in/ali enotno evropsko telefonsko 
številko za lažji dostop državljanov do 
sistemov alternativnega reševanja sporov v 
njihovi državi članici ali drugih državah 
članicah ter jim zagotovi jasne smernice o 
njihovi uporabi;

metod alternativnega reševanja sporov in 
njihovo usklajevanje; Komisijo tudi 
spodbuja, naj vzpostavi enotno kontaktno 
točko in/ali enotno evropsko telefonsko 
številko za lažji dostop državljanov do 
sistemov alternativnega reševanja sporov v 
njihovi državi članici ali drugih državah 
članicah ter jim zagotovi jasne smernice o 
njihovi uporabi;

Or. de

Predlog spremembe 59
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. spodbuja Komisijo, naj za čezmejne 
potrošniške spore predvidi koordinacijski 
organ, ki bo olajšal dostop do nacionalnih 
metod alternativnega reševanja sporov in 
njihovo usklajevanje; Komisijo tudi 
spodbuja, naj vzpostavi enotno kontaktno 
točko in/ali enotno evropsko telefonsko 
številko za lažji dostop državljanov do 
sistemov alternativnega reševanja sporov v 
njihovi državi članici ali drugih državah 
članicah ter jim zagotovi jasne smernice o 
njihovi uporabi;

8. spodbuja Komisijo, naj za čezmejne 
potrošniške spore predvidi koordinacijski 
organ, ki bo olajšal dostop do nacionalnih 
metod alternativnega reševanja sporov in 
njihovo usklajevanje; Komisijo tudi 
spodbuja, naj vzpostavi spletni portal v 
vseh uradnih jezikih Evropske unije za 
lažji dostop državljanov do sistemov 
alternativnega reševanja sporov v njihovi 
državi članici ali drugih državah članicah 
ter jim zagotovi jasne smernice o njihovi 
uporabi;

Or. en

Predlog spremembe 60
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. spodbuja Komisijo, naj za čezmejne 8. spodbuja Komisijo, naj za čezmejne 
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potrošniške spore predvidi koordinacijski 
organ, ki bo olajšal dostop do nacionalnih 
metod alternativnega reševanja sporov in 
njihovo usklajevanje; Komisijo tudi 
spodbuja, naj vzpostavi enotno kontaktno 
točko in/ali enotno evropsko telefonsko 
številko za lažji dostop državljanov do 
sistemov alternativnega reševanja sporov v 
njihovi državi članici ali drugih državah 
članicah ter jim zagotovi jasne smernice o 
njihovi uporabi;

pravne spore predvidi koordinacijski 
organ, ki bo olajšal dostop do nacionalnih 
metod alternativnega reševanja sporov in 
njihovo usklajevanje; Komisijo tudi 
spodbuja, naj na spletni strani Evropske 
pravosodne mreže Evropske komisije 
vzpostavi pregled nacionalnih postopkov v 
vseh uradnih jezikih in objavi enotno 
evropsko telefonsko številko za lažji 
dostop državljanov do sistema
alternativnega reševanja sporov v njihovi 
državi članici in drugih državah članicah 
ter jim zagotovi jasne smernice o njihovi 
uporabi;

Or. de

Predlog spremembe 61
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj podpre, okrepi in 
celo podeli več pristojnosti za delovanje 
organom, ki že obstajajo na tem področju, 
delujejo učinkovito in so dokazali svojo 
vrednost, kot so SOLVIT, Europe Direct, 
ECC-Net in FIN-NET;

Or. fr

Predlog spremembe 62
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj vzpostavi spletno 
platformo za čezmejne spore, ki bi olajšala 
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povezovanje in sodelovanje pri obravnavi 
alternativnega reševanja sporov na 
nacionalni ravni in bi obenem vsem 
potrošnikom nudila vse potrebno na enem 
mestu;

Or. el

Predlog spremembe 63
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poziva Komisijo, naj za čezmejne 
potrošniške spore na področju 
elektronskega trgovanja predvidi hitro 
vzpostavitev večjezične platforme, ki bo 
potrošnikom omogočala, da bodo spore v 
celoti rešili na spletu, morala pa bo 
izpolnjevati standarde kakovosti in 
temeljiti na sistemih alternativnega 
reševanja sporov, ki obstajajo v državah 
članicah;

Or. fr

Predlog spremembe 64
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. opozarja na pomen boljšega 
seznanjanja z obstojem alternativnega 
reševanja sporov ter večjega spodbujanja 
potrošnikov in strokovnjakov k uporabi 
takega reševanja kot alternativi za sodne 
postopke, ki omogoča izognitev soočenju 
in ponuja možnost rešitve, ugodne za vse 
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udeležene;

Or. fr

Predlog spremembe 65
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 8 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8d. meni, da je obveščanje potrošnikov 
odgovornost, ki si jo delijo javni organi, 
mreže za obveščanje in svetovanje,
regulativni organi in združenja 
potrošnikov, ter jim priporoča, naj vsak 
na svoji ravni izvede kampanje 
ozaveščanja in pilotne projekte o tej temi;

Or. fr

Predlog spremembe 66
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 8 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8e. meni, da je obveščanje potrošnikov 
odgovornost, ki si jo delijo javni organi in 
predstavniške organizacije, ter jim 
priporoča, naj vsak na svoji ravni izvede 
kampanje ozaveščanja in pilotne projekte 
o tej temi;

Or. fr

Predlog spremembe 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. Komisiji predlaga, naj oblikuje 
večjezični evropski internetni portal o 
mediaciji, na katerem bodo lahko vsi 
državljani postavljali vprašanja in dobili 
informacije o načinu ravnanja v postopku 
mediacije, njenih posledicah ter svojih 
pravicah in dolžnostih;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 68
Barbara Weiler

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. Komisiji predlaga, naj oblikuje 
večjezični evropski internetni portal o 
mediaciji, na katerem bodo lahko vsi 
državljani postavljali vprašanja in dobili 
informacije o načinu ravnanja v postopku 
mediacije, njenih posledicah ter svojih 
pravicah in dolžnostih;

9. graja nepreglednost trenutne zbirke 
podatkov o alternativnem reševanju 
sporov Evropske komisije; Komisiji 
predlaga, naj oblikuje večjezični evropski 
internetni portal o mediaciji, na katerem 
bodo lahko vsi državljani postavljali 
vprašanja in dobili informacije o načinu 
ravnanja v postopku mediacije, njenih 
posledicah ter svojih pravicah in 
dolžnostih; poudarja, da je treba v 
interesu potrošnikov zagotoviti, da bo 
spletni portal zlahka razumljiv in jasen;

Or. de

Predlog spremembe 69
Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 9
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. Komisiji predlaga, naj oblikuje 
večjezični evropski internetni portal o 
mediaciji, na katerem bodo lahko vsi 
državljani postavljali vprašanja in dobili 
informacije o načinu ravnanja v postopku 
mediacije, njenih posledicah ter svojih 
pravicah in dolžnostih;

9. Komisiji predlaga, naj oblikuje 
večjezični evropski internetni portal o 
alternativnem reševanju sporov, na 
katerem bodo lahko vsi državljani dobili 
informacije o delovanju alternativnega 
reševanja sporov, njegovih posledicah ter 
svojih pravicah in dolžnostih, pri tem pa 
naj izhaja iz obstoječih podatkovnih zbirk 
in mrež;

Or. en

Predlog spremembe 70
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da imeti potrošniki možnost 
pridobiti na spletu vse potrebne 
informacije o alternativnem reševanju 
sporov, ustrezno prevedene v njihov jezik z 
uporabo vedno dostopnih, do uporabnika 
prijaznih spletnih strojnih prevajalnikov;

Or. nl

Predlog spremembe 71
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da je bistveno ozaveščati 
potrošnika o obstoju alternativnega 
reševanja sporov, preden nastane 
potrošniški spor; predlaga, naj se ta 

10. poudarja, da je bistveno ozaveščati 
potrošnika o obstoju alternativnega 
reševanja sporov, preden nastane 
potrošniški spor; predlaga, naj se ta 
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predhodna informacija zagotovi z navedbo 
možnosti uporabe alternativnega reševanja 
sporov v vseh pogodbenih dokumentih in 
naj se za poklicne delavce, ki jo
uporabljajo, dopolni s kontaktnimi podatki 
in podrobnimi pravili za uporabo teh 
sistemov alternativnega reševanja sporov;

predhodna informacija zagotovi z navedbo 
možnosti uporabe alternativnega reševanja 
sporov v vseh pogodbenih dokumentih in 
naj se za poklicne delavce, ki jih
uporabljajo, dopolni s kontaktnimi podatki 
in podrobnimi pravili za uporabo teh 
sistemov alternativnega reševanja sporov, 
pri čemer pa ta zahteva ne sme povzročati 
dodatnih stroškov in birokracije;

Or. en

Predlog spremembe 72
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da je bistveno ozaveščati 
potrošnika o obstoju alternativnega 
reševanja sporov, preden nastane 
potrošniški spor; predlaga, naj se ta 
predhodna informacija zagotovi z navedbo 
možnosti uporabe alternativnega reševanja 
sporov v vseh pogodbenih dokumentih in 
naj se za poklicne delavce, ki jo 
uporabljajo, dopolni s kontaktnimi podatki 
in podrobnimi pravili za uporabo teh 
sistemov alternativnega reševanja sporov; 

10. poudarja, da je bistveno ozaveščati 
potrošnika o obstoju alternativnega 
reševanja sporov, preden nastane pravni
spor; predlaga, naj se ta predhodna 
informacija zagotovi z navedbo možnosti 
uporabe alternativnega reševanja sporov v 
vseh pogodbenih dokumentih in naj se za 
poklicne delavce, ki jo uporabljajo, dopolni 
s kontaktnimi podatki in podrobnimi 
pravili za uporabo teh sistemov 
alternativnega reševanja sporov; 

Or. de

Predlog spremembe 73
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da je bistveno ozaveščati 
potrošnika o obstoju alternativnega 

10. poudarja, da je bistveno ozaveščati 
potrošnika o obstoju alternativnega 
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reševanja sporov, preden nastane 
potrošniški spor; predlaga, naj se ta 
predhodna informacija zagotovi z navedbo 
možnosti uporabe alternativnega reševanja 
sporov v vseh pogodbenih dokumentih in 
naj se za poklicne delavce, ki jo 
uporabljajo, dopolni s kontaktnimi podatki 
in podrobnimi pravili za uporabo teh 
sistemov alternativnega reševanja sporov;

reševanja sporov, preden nastane 
potrošniški spor; vztraja, da je treba s tem 
v zvezi okrepiti občutek odgovornosti 
podjetij in poslovnih organizacij; meni, da 
so podjetja in poslovna združenja dolžna 
obvestiti potrošnike o razpoložljivih 
mehanizmih za alternativno reševanje 
sporov; predlaga, naj se ta predhodna 
informacija zagotovi z navedbo možnosti 
uporabe alternativnega reševanja sporov v 
vseh pogodbenih dokumentih in naj se za 
poklicne delavce, ki jo uporabljajo, dopolni 
s kontaktnimi podatki in podrobnimi 
pravili za uporabo teh sistemov 
alternativnega reševanja sporov;

Or. en

Predlog spremembe 74
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da je bistveno ozaveščati 
potrošnika o obstoju alternativnega 
reševanja sporov, preden nastane 
potrošniški spor; predlaga, naj se ta 
predhodna informacija zagotovi z navedbo 
možnosti uporabe alternativnega reševanja 
sporov v vseh pogodbenih dokumentih in 
naj se za poklicne delavce, ki jo 
uporabljajo, dopolni s kontaktnimi podatki 
in podrobnimi pravili za uporabo teh 
sistemov alternativnega reševanja sporov;

10. poudarja, da je bistveno ozaveščati 
potrošnika o obstoju in koristih 
alternativnega reševanja sporov, preden 
nastane potrošniški spor; predlaga, naj se ta 
predhodna informacija zagotovi z navedbo 
možnosti uporabe alternativnega reševanja 
sporov v vseh pogodbenih dokumentih in 
naj se za poklicne delavce, ki jo 
uporabljajo, dopolni s kontaktnimi podatki 
in podrobnimi pravili za uporabo teh 
sistemov alternativnega reševanja sporov;

Or. en

Predlog spremembe 75
Liem Hoang Ngoc
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Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poudarja vlogo združenj potrošnikov 
za izvajanje kampanj obveščanja o obstoju 
alternativnega reševanja sporov in za 
usmerjanje potrošnikov, ki se obrnejo 
nanje v zvezi s potrošniškim sporom, k 
uporabi takega reševanja; 

Or. fr

Predlog spremembe 76
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami izvede informacijske 
kampanje, usmerjene v izobraževanje in 
ozaveščanje potrošnikov in podjetij o 
prednostih uporabe tega instituta;

Or. el

Predlog spremembe 77
Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. predlaga obveznost za gospodarske 
zbornice in druge strokovne organizacije, 
da morajo podjetja obvestiti o obstoju 
alternativnega reševanja sporov, morebitni 
koristi njegove uporabe, zlasti z vidika 
možnosti zmanjšanja števila sodnih sporov 

11. predlaga obveznost za gospodarske 
zbornice in krovne organizacije tako na 
nacionalni ravni kot na ravni EU, da 
morajo podjetja obvestiti o obstoju 
alternativnega reševanja sporov, morebitni 
koristi njegove uporabe, zlasti z vidika 
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pri viru, ali celo o podobi, ki jo ima 
podjetje, nazadnje pa tudi o možnosti, da 
tako reševanje v nasprotju z arbitražno 
odločbo ali sodbo sodišča ponuja ponovno 
vzpostavitev poslovnih odnosov med 
strankami;

možnosti zmanjšanja števila sodnih sporov 
pri viru, ali celo s tem povezane podobe 
podjetja, nazadnje pa tudi o možnosti, da 
tako reševanje v nasprotju z arbitražno 
odločbo ali sodbo sodišča ponuja ponovno 
vzpostavitev poslovnih odnosov med 
strankami;

Or. en

Predlog spremembe 78
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. predlaga obveznost za gospodarske 
zbornice in druge strokovne organizacije, 
da morajo podjetja obvestiti o obstoju 
alternativnega reševanja sporov, morebitni 
koristi njegove uporabe, zlasti z vidika 
možnosti zmanjšanja števila sodnih sporov 
pri viru, ali celo o podobi, ki jo ima 
podjetje, nazadnje pa tudi o možnosti, da 
tako reševanje v nasprotju z arbitražno 
odločbo ali sodbo sodišča ponuja ponovno 
vzpostavitev poslovnih odnosov med 
strankami;

11. priznava, da je ena glavnih ovir pri 
uporabi sistemov alternativnega reševanja 
sporov nepripravljenost podjetij, da bi 
sodelovala v teh mehanizmih; predlaga 
obveznost za gospodarske zbornice in 
druge strokovne organizacije, da morajo 
podjetja obvestiti o obstoju alternativnega 
reševanja sporov, morebitni koristi njegove 
uporabe, zlasti z vidika možnosti 
zmanjšanja števila sodnih sporov pri viru, 
ali celo s tem povezane podobe podjetja, 
nazadnje pa tudi o možnosti, da tako 
reševanje v nasprotju z arbitražno odločbo 
ali sodbo sodišča ponuja ponovno 
vzpostavitev poslovnih odnosov med 
strankami, temelječih na zaupanju;

Or. en

Predlog spremembe 79
Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 12
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. kot mogočo spodbudo za podjetja 
priporoča, naj se na evropski ravni uvede 
znak kakovosti, povezan z mediacijo v 
potrošniških sporih, za katero bi se 
sprejele smernice o najboljših praksah.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 80
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. kot mogočo spodbudo za podjetja 
priporoča, naj se na evropski ravni uvede 
znak kakovosti, povezan z mediacijo v 
potrošniških sporih, za katero bi se sprejele 
smernice o najboljših praksah.

12. kot mogočo spodbudo za podjetja 
priporoča, naj se na evropski ravni uvede 
znak kakovosti, povezan z mediacijo v 
potrošniških sporih, za katero bi se sprejele 
smernice o najboljših praksah; meni, da bi 
bilo treba v zvezi s tem predlogom izvesti 
analizo stroškov in koristi.

Or. en

Predlog spremembe 81
Robert Rochefort

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. kot mogočo spodbudo za podjetja 
priporoča, naj se na evropski ravni uvede 
znak kakovosti, povezan z mediacijo v 
potrošniških sporih, za katero bi se sprejele 
smernice o najboljših praksah.

12. kot mogočo spodbudo za podjetja 
priporoča, naj se na evropski ravni uvede 
znak kakovosti, povezan z mediacijo v 
potrošniških sporih, za katero bi se sprejele 
smernice o najboljših praksah, tako da bi 
lahko potrošniki hitro določili podjetja, ki 
so se odločila za sisteme alternativnega 
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reševanja sporov.

Or. fr

Predlog spremembe 82
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. kot mogočo spodbudo za podjetja 
priporoča, naj se na evropski ravni uvede 
znak kakovosti, povezan z mediacijo v 
potrošniških sporih, za katero bi se sprejele 
smernice o najboljših praksah.

12. kot mogočo spodbudo za podjetja 
priporoča, naj se na evropski ravni uvede 
znak kakovosti, povezan z mediacijo v 
potrošniških sporih, za katero bi se sprejele 
smernice o najboljših praksah; poudarja, 
da bi morala Komisija zagotoviti, da se 
znak pravilno uporablja in uveljavlja.

Or. en


