
AM\873860SL.doc PE469.866v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2011/2089(INI)

18. 7. 2011

PREDLOGI SPREMEMB
1–49

Osnutek mnenja
Lena Kolarska-Bobińska
(PE467.137v02-00)

Usklajenemu evropskemu pristopu h kolektivnim tožbam naproti
(2011/2089(INI))



PE469.866v01-00 2/24 AM\873860SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\873860SL.doc 3/24 PE469.866v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja delo Komisije za usklajen 
evropski pristop h kolektivnim tožbam; 
poziva Komisijo, naj nameni posebno 
pozornost varstvu potrošnikov ter malih in 
srednjih podjetij;

1. pozdravlja delo Komisije za usklajen 
evropski pristop h kolektivnim tožbam; 
poziva Komisijo, naj nameni posebno 
pozornost varstvu potrošnikov ter malih in 
srednjih podjetij; zahteva od Komisije, naj 
pred predložitvijo novih pobud na osnovi 
različnih predlaganih rešitev, bodisi 
zakonodajnih ali ne, predstavi oceno 
učinkov, ob upoštevanju različnih 
sektorjev, pravnih tradicij v EU in 
pravosodnih sistemov 27 držav članic;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja delo Komisije za usklajen 
evropski pristop h kolektivnim tožbam; 
poziva Komisijo, naj nameni posebno 
pozornost varstvu potrošnikov ter malih in 
srednjih podjetij;

1. pozdravlja delo Komisije za usklajen 
evropski pristop h kolektivnim tožbam; 
poziva Komisijo, naj nameni posebno 
pozornost varstvu potrošnikov ter malih in 
srednjih podjetij; poudarja, da bodo 
kolektivne tožbe pomembno izboljšale 
dostop malih in srednjih podjetij do 
sodnega varstva, saj bodo prinesle 
znižanje pravdnih stroškov in 
poenostavitev dolgotrajnih postopkov; 
poziva Komisijo, naj predlaga inovativne 
predloge za samofinanciranje, s čimer bi 
omogočili dostopnost kolektivnih tožb; 
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Or. en

Predlog spremembe 3
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja delo Komisije za usklajen 
evropski pristop h kolektivnim tožbam; 
poziva Komisijo, naj nameni posebno 
pozornost varstvu potrošnikov ter malih in 
srednjih podjetij;

1. pozdravlja delo Komisije za usklajen 
evropski pristop h kolektivnim tožbam; 
poziva Komisijo, naj nameni posebno 
pozornost varstvu potrošnikov ter malih in 
srednjih podjetij ter naj končno hitro 
predloži zakonodajni okvir, ki naj 
vključuje osnovne standarde za usklajen 
sistem EU in pobude za posamezne 
sektorje, na primer za področja 
konkurence, zaščite potrošnikov in okolja;

Or. en

Predlog spremembe 4
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja delo Komisije za usklajen 
evropski pristop h kolektivnim tožbam; 
poziva Komisijo, naj nameni posebno 
pozornost varstvu potrošnikov ter malih in 
srednjih podjetij;

1. pozdravlja delo Komisije za usklajen 
evropski pristop h kolektivnim tožbam; 
poziva Komisijo, naj nameni posebno 
pozornost varstvu potrošnikov ter malih in 
srednjih podjetij, saj velik del potrošnikov 
in podjetij, ki so utrpeli škodo, svojih 
zahtevkov ne uspe uveljaviti, stalne 
nezakonite prakse pa povzročajo družbi 
veliko skupno škodo;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja delo Komisije za usklajen 
evropski pristop h kolektivnim tožbam; 
poziva Komisijo, naj nameni posebno 
pozornost varstvu potrošnikov ter malih in 
srednjih podjetij;

1. pozdravlja delo Komisije za usklajen 
evropski pristop h kolektivnim tožbam; 
poziva Komisijo, naj natančneje pojasni 
potrebo po ukrepih EU ob upoštevanju 
načela subsidiarnosti in zlasti njihove 
posledice za mala in srednja podjetja, ter 
naj, če se ti ukrepi izkažejo za potrebne, 
nameni posebno pozornost varstvu 
potrošnikov ter malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 6
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja delo Komisije za usklajen 
evropski pristop h kolektivnim tožbam;
poziva Komisijo, naj nameni posebno 
pozornost varstvu potrošnikov ter malih in 
srednjih podjetij;

1. pozdravlja delo Komisije za usklajen 
evropski pristop h kolektivnim tožbam;
poziva Komisijo, naj nameni posebno 
pozornost varstvu potrošnikov ter malih in 
srednjih podjetij, kadar možnost skupne 
obrambe prinaša bistvene prednosti v 
smislu stroškov in učinkovitosti;

Or. lt

Predlog spremembe 7
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da navkljub veljavnim 
pravicam potrošnikov in pravicam na 
področju konkurence v EU potrošniki in 
podjetja zelo pogosto pravic niso zmožni 
uveljavljati zaradi neustreznih sodnih 
mehanizmov v primerih množičnih tožb; 
ugotavlja tudi, da ima zaradi združenega 
trga EU večina primerov množičnega 
oškodovanja čezmejni značaj, zaradi česar 
so potrebni skladni pritožbeni mehanizmi, 
ki bodo enakih značilnosti in prek katerih 
bo mogoče čezmejne primere uspešno 
reševati;

Or. en

Predlog spremembe 8
Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da že veljavne zakonodajne 
določbe, ki so namenjene zaščiti 
potrošnikov, kot sta uredba o sporih 
majhne vrednosti iz leta 2007 ali direktiva 
o mediaciji v civilnih in gospodarskih 
zadevah iz leta 2008, še niso v veljavi 
dovolj časa, da bi dosegle popolni učinek, 
zato bi jih bilo treba bolje izkoristiti, 
preden bi dodali novo orodje, katerega 
posledice so negotove;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da spori v zvezi s povrnitvijo 
škode pogosto zadevajo različne 
industrijske sektorje in področja 
zakonodaje; zato opozarja proti pristopu, 
ki bi ločeval med sektorji, saj bi to otežilo 
dostop potrošnikov ter malih in srednjih 
podjetij do pristojnega sodišča in vodilo v 
razdrobitev nacionalnih predpisov s 
področja procesnega prava; namesto 
ukrepov, ločenih po sektorjih, podpira 
horizontalni instrument;

Or. en

Predlog spremembe 10
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da je okoljska škoda pogosto 
čezmejnega značaja (razlitje nafte, 
kemični oblaki itd.), zato Komisijo poziva, 
naj kolektivne tožbe razširi tudi na 
področje okoljskega prava EU; poudarja, 
da bo to zagotovilo ustrezno delovanje 
notranjega trga in učinkovito izvajanje 
načela „plača onesnaževalec”;

Or. en

Predlog spremembe 11
Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. meni, da mora Komisija pred 
predložitvijo novih pobud dokazati dodano 
vrednost evropske pobude na tem 
področju, zlasti z natančnim izračunom 
gospodarskega učinka, ki bi ga imela 
uvedba kolektivnih tožb v Evropi;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. meni, da bi se morali ukrepi EU v 
zvezi s kolektivnimi tožbami naprej 
uporabljati samo za omejena področja 
prava, kot so konkurenčno pravo in jasno 
opredeljeni predpisi o zaščiti potrošnikov; 

Or. en

Predlog spremembe 13
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. meni, da se instrument EU za 
kolektivne tožbe lahko uporablja le za 
kršitve prava EU in da morajo biti 
udeleženi tožniki iz različnih držav članic;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba učinkovit postopek 
kolektivnih tožb združiti s trdnim 
sistemom, ki zagotavlja pravno varnost in
zaščito pred zlorabami sodnih postopkov;
poziva Komisijo, naj se pri izbiri varoval 
opira na izkušnje držav članic s področja 
kolektivnih tožb; meni, da bi morala ta 
varovala vključevati sledeče:

2. poudarja, da je treba učinkovit postopek 
kolektivnih tožb združiti s trdnim 
sistemom, ki zagotavlja pravno varnost,
zaščito pred zlorabami sodnih postopkov, 
uporabo načela učinkovitosti in 
neposreden vpliv na delovanje notranjega 
trga ter zaščito interesov potrošnikov in 
podjetnikov; poziva Komisijo, naj se pri 
izbiri varoval opira na izkušnje držav 
članic s področja kolektivnih tožb in 
nameni posebno pozornost načelom 
sorazmernosti in učinkovitosti; meni, da bi 
morala ta varovala vključevati sledeče:

Or. lt

Predlog spremembe 15
Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba učinkovit postopek
kolektivnih tožb združiti s trdnim 
sistemom, ki zagotavlja pravno varnost in 
zaščito pred zlorabami sodnih postopkov;
poziva Komisijo, naj se pri izbiri varoval 
opira na izkušnje držav članic s področja 
kolektivnih tožb; meni, da bi morala ta 
varovala vključevati sledeče:

2. poudarja, da je treba morebitne postopke
kolektivnih tožb združiti s trdnim 
sistemom, ki bo ščitil pred zlorabami 
sodnih postopkov; poziva Komisijo, naj se 
pri izbiri varoval opira na izkušnje držav 
članic s področja kolektivnih tožb; meni, 
da bi morala ta varovala vključevati 
sledeče:

Or. fr
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Predlog spremembe 16
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba učinkovit postopek 
kolektivnih tožb združiti s trdnim
sistemom, ki zagotavlja pravno varnost in 
zaščito pred zlorabami sodnih postopkov; 
poziva Komisijo, naj se pri izbiri varoval 
opira na izkušnje držav članic s področja 
kolektivnih tožb; meni, da bi morala ta 
varovala vključevati sledeče:

2. (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. pl

(Jezikovni popravek v poljščini. Angleški izvirnik ni bil spremenjen.)

Predlog spremembe 17
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – alinea 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– merila, s katerimi bi uporabo kolektivnih 
tožb dopustili le tistim subjektom, ki imajo 
v neki zadevi resničen interes,

– merila, s katerimi bi uporabo kolektivnih 
tožb dopustili le tistim subjektom, ki imajo 
v neki zadevi resničen interes, medtem ko 
bi morale pravne osebe, ki zastopajo 
stranke, izpolnjevati akreditacijska merila, 
kot jih določa nacionalna zakonodaja 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 18
Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – alinea 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

– merila, s katerimi bi uporabo kolektivnih 
tožb dopustili le tistim subjektom, ki imajo 
v neki zadevi resničen interes,

– merila, s katerimi bi uporabo kolektivnih 
tožb dopustili le tistim subjektom, ki imajo 
v neki zadevi resničen interes in so prejeli 
posebno potrdilo o pristojnosti, znanju in 
zastopanosti, ki so ga izdali pristojni 
organi,

Or. fr

Predlog spremembe 19
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – alinea 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– merila, s katerimi bi uporabo kolektivnih 
tožb dopustili le tistim subjektom, ki imajo 
v neki zadevi resničen interes,

– merila za priznanje in ustrezno 
pooblastitev subjektov, ki lahko sprožijo 
kolektivne tožbe,

Or. en

Predlog spremembe 20
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – alinea 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– merila, s katerimi bi uporabo kolektivnih 
tožb dopustili le tistim subjektom, ki imajo 
v neki zadevi resničen interes,

– merila, s katerimi bi uporabo kolektivnih 
tožb dopustili le tistim subjektom, ki so bili
v neki zadevi prizadeti in imajo resničen 
interes,

Or. en
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Predlog spremembe 21
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – alinea 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

–  merila, s katerimi bi uporabo kolektivnih 
tožb dopustili le tistim subjektom, ki imajo 
v neki zadevi resničen interes,

merila, s katerimi bi uporabo kolektivnih 
tožb dopustili le tistim subjektom, ki imajo 
v neki zadevi resničen ali zakoniti interes,

Or. pl

Predlog spremembe 22
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 - alinea 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– sistem bi se moral uporabljati tako za 
spore med podjetji in potrošniki kot za 
spore med podjetji;

Or. en

Predlog spremembe 23
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 - alinea 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– v skladu z nacionalno zakonodajo držav 
članic mora biti ves čas postopka 
zagotovljena pravica do obrambe,

Or. en
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Predlog spremembe 24
Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 2 - alinea 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- jasna pravila, ki odvetnikom 
prepovedujejo udeležbo pri delitvi 
prejetega zneska;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – alinea 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– tožnik bi moral zagotavljati povračilo 
vseh pravdnih stroškov, po načelu „plača 
tisti, ki izgubi”;

– stranka, ki izgubi, bi morala nositi 
pravdne stroške po načelu „plača tisti, ki 
izgubi”, vendar pa sodišče stranki, ki 
uspe, ne sme priznati stroškov, ki so 
nastali brez potrebe ali so nesorazmerni s 
tožbo;

Or. en

Predlog spremembe 26
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – alinea 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

tožnik bi moral zagotavljati povračilo vseh 
pravdnih stroškov, po načelu „plača tisti, ki 
izgubi”;

tožnik bi moral zagotavljati povračilo vseh 
pravdnih stroškov, po načelu „plača tisti, ki 
izgubi”, posebna pravila pa bi morala 
omejiti finančno tveganje tožnikov;
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Predlog spremembe 27
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – alinea 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– pravila o sodni pristojnosti, ki bi 
preprečevala izbiro najugodnejšega 
pravnega reda;

– pravila o sodni pristojnosti na ravni EU 
posebej za kolektivne tožbe, ki bi 
preprečevala izbiro najugodnejšega 
pravnega reda;

Or. en

Predlog spremembe 28
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – alinea 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– omejitve honorarjev za zastopstvo; – omejitve honorarjev za zastopstvo in 
uspeh v zadevi;

Or. en

Predlog spremembe 29
Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 2 - alinea 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- odškodnina posameznikom le za 
dokazano materialno škodo in odsotnost 
kazenskih odškodnin (načelo popolne 
odškodnine),



AM\873860SL.doc 15/24 PE469.866v01-00

SL

Or. fr

Predlog spremembe 30
Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – alinea 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- kolektivna tožba je lahko vložena, ko so 
izčrpane vse druge možnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da izkušnje, o katerih 
poročajo iz držav članic EU, kjer so 
tovrstni odškodninski mehanizmi že 
vzpostavljeni, kažejo, da ne prihaja do 
zlorab ali stečajev podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 32
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. ugotavlja, da imajo sodni stroški 
pogosto odvračalni učinek, zaradi česar bi 
morale organizacije za varstvo 
potrošnikov vzpostaviti sklad, ki bi 
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podpiral kolektivne tožbe in omogočil 
njihovo vložitev za pridobitev odškodnine 
ali nadomestila škode;

Or. lt

Predlog spremembe 33
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. Glede na dobre izkušnje držav članic, 
kjer mehanizmi že obstajajo, poziva 
Komisijo, naj kot možnost stroškovno 
učinkovitega sistem kolektivnih tožb 
preuči oblikovanje dvostopenjskega 
vzorčnega postopka:
– prva stopnja: izjava o odgovornosti 
podjetja na osnovi vzorčnih primerov, ki 
jih predložijo pooblaščeni organi, potem 
ko je bila preverjena njihova dopustnost,
– druga stopnja: po obveščanju o primeru 
in oblikovanju skupine tožnikov, odločitev 
o odškodnini bodisi na osnovi poravnave, 
ki jo odobri sodišče, ali na osnovi sodbe 
sodišča;

Or. en

Predlog spremembe 34
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. za vzorčni postopek je pristojno 
sodišče, kjer ima tožnik prebivališče ali 
sedež, ali sodišče države članice, katere 
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trg je bil zaradi nezakonitega ravnanja 
najbolj prizadet; nadaljnji pravdni 
postopki bi morali potekati pred sodišči, 
kjer imajo prizadeti potrošniki/podjetja 
prebivališče oziroma sedež, prav tako pa 
bi se moralo pravo teh držav uporabljati 
pri odločitvah o pravnih posledicah sodb, 
izrečenih v vzorčnem postopku (npr. 
pravica posameznika do odškodnine, 
višina odškodnine);

Or. en

Predlog spremembe 35
Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da bi morali vsi zavezujoči 
ukrepi v zakonodajnem predlogu veljati 
predvsem za minimalne standarde, s čimer 
bi imele države članice v skladu z načelom 
sorazmernosti pravico, da se odločijo o 
nadaljnjih ukrepih; vendarle poziva 
Komisijo, naj za države članice oblikuje 
neobvezne smernice;

3. ugotavlja, da bi morali vsi zavezujoči 
ukrepi v zakonodajnem predlogu veljati 
predvsem za minimalne standarde, s čimer 
bi imele države članice v skladu z načelom 
sorazmernosti pravico, da se odločijo o 
nadaljnjih ukrepih; vendarle poziva 
Komisijo, naj za države članice oblikuje 
neobvezne smernice; v zvezi z načeloma 
sorazmernosti in neodvisnosti postopkov 
opozarja, da je ti dve načeli  izredno težko 
uskladiti z izvajanjem strogih ukrepov za 
preprečevanje zlorab, zato se sprašuje, ali 
je ukrepanje Unije na tem področju 
utemeljeno;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da bi morali vsi zavezujoči 
ukrepi v zakonodajnem predlogu veljati 
predvsem za minimalne standarde, s čimer 
bi imele države članice v skladu z načelom 
sorazmernosti pravico, da se odločijo o 
nadaljnjih ukrepih; vendarle poziva 
Komisijo, naj za države članice oblikuje 
neobvezne smernice;

3. ugotavlja, da bi morali vsi zavezujoči 
ukrepi v zakonodajnem predlogu veljati 
predvsem za minimalne standarde, s čimer 
bi imele države članice v skladu z načelom 
sorazmernosti pravico, da se odločijo o 
nadaljnjih ukrepih; vendarle poziva 
Komisijo, naj za države članice oblikuje 
neobvezne smernice, podrobna pojasnila 
in priporočila, spremlja njihovo izvajanje 
in po potrebi sprejme ustrezne ukrepe;

Or. lt

Predlog spremembe 37
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da bi morali vsi zavezujoči 
ukrepi v zakonodajnem predlogu veljati 
predvsem za minimalne standarde, s čimer 
bi imele države članice v skladu z načelom 
sorazmernosti pravico, da se odločijo o 
nadaljnjih ukrepih; vendarle poziva 
Komisijo, naj za države članice oblikuje 
neobvezne smernice;

3. ugotavlja, da bi morali vsi zavezujoči 
ukrepi v zakonodajnem predlogu veljati 
predvsem za minimalne standarde in 
ukrepe, ki zagotavljajo njihovo učinkovito 
čezmejno izvrševanje v EU, s čimer bi 
imele države članice v skladu z načelom 
sorazmernosti pravico, da se odločijo o 
nadaljnjih ukrepih; vendarle poziva 
Komisijo, naj za države članice oblikuje 
neobvezne smernice;

Or. en

Predlog spremembe 38
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da bi morali vsi zavezujoči 
ukrepi v zakonodajnem predlogu veljati 
predvsem za minimalne standarde, s čimer 
bi imele države članice v skladu z načelom 
sorazmernosti pravico, da se odločijo o 
nadaljnjih ukrepih; vendarle poziva 
Komisijo, naj za države članice oblikuje 
neobvezne smernice;

3. ugotavlja, da bi morali vsi zavezujoči 
ukrepi v zakonodajnem predlogu veljati 
predvsem za minimalne standarde, s čimer 
bi imele države članice v skladu z načelom 
sorazmernosti pravico, da se odločijo o 
nadaljnjih ukrepih; vendarle poziva 
Komisijo, naj za države članice oblikuje 
neobvezne smernice in spodbuja najboljšo 
prakso;

Or. en

Predlog spremembe 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da bi morali vsi zavezujoči 
ukrepi v zakonodajnem predlogu veljati 
predvsem za minimalne standarde, s čimer 
bi imele države članice v skladu z načelom 
sorazmernosti pravico, da se odločijo o 
nadaljnjih ukrepih; vendarle poziva 
Komisijo, naj za države članice oblikuje 
neobvezne smernice;

3. ugotavlja, da bi morali vsi zavezujoči 
ukrepi v zakonodajnem predlogu veljati 
predvsem za uradne minimalne standarde, 
s čimer bi imele države članice v skladu z 
načelom sorazmernosti pravico, da se 
odločijo o nadaljnjih ukrepih; vendarle 
poziva Komisijo, naj za države članice 
oblikuje neobvezne smernice;

Or. pl

Predlog spremembe 40
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morali biti vsi zahtevki 
v kolektivnih tožbah deležni enake 

4. poudarja, da bodo kolektivne tožbe 
poenostavile čezmejne pravdne postopke, 
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obravnave pred zakonom, ne glede na 
državljanstvo ali poreklo, ter da bi morali 
sodbe priznati in izvrševati po vsej 
Evropski uniji, vendar pa meni, da bi 
morale odločitve o odškodnini temeljiti na 
nacionalni zakonodaji države članice, v 
kateri se začne pravda, ob upoštevanju 
minimalnih standardov iz direktive;

ki bodo državljanom EU zagotavljali 
enako zaščito ne glede na to, v kateri 
državi članici bivajo; poudarja, da bi 
morali biti vsi zahtevki v kolektivnih 
tožbah deležni enake obravnave pred 
zakonom, ne glede na državljanstvo ali 
poreklo, ter da bi morali sodbe priznati in 
izvrševati po vsej Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 41
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morali biti vsi zahtevki v 
kolektivnih tožbah deležni enake 
obravnave pred zakonom, ne glede na 
državljanstvo ali poreklo, ter da bi morali 
sodbe priznati in izvrševati po vsej 
Evropski uniji, vendar pa meni, da bi 
morale odločitve o odškodnini temeljiti na 
nacionalni zakonodaji države članice, v 
kateri se začne pravda, ob upoštevanju 
minimalnih standardov iz direktive;

4. poudarja, da bi morali biti vsi zahtevki v 
kolektivnih tožbah deležni enake 
obravnave pred zakonom, ne glede na 
državljanstvo ali poreklo, ter da bi morali 
sodbe obvezno in zavezujoče priznati in 
izvrševati po vsej Evropski uniji, vendar pa 
meni, da bi morale odločitve o odškodnini 
temeljiti na nacionalni zakonodaji države 
članice, v kateri se začne pravda, ob 
upoštevanju minimalnih standardov iz 
direktive;

Or. lt

Predlog spremembe 42
Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morala biti udeležba 
prizadetih strank podvržena načelu 
privolitve v sodelovanje; meni, da bi 

5. meni, da bi morala biti udeležba 
prizadetih strank podvržena strogemu
načelu privolitve v sodelovanje; v zvezi z 
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morali pred vsako tožbo, ki je ugotovljena 
kot dopustna, izvesti javno kampanjo 
obveščanja;

zgodnjim posredovanjem v postopku meni, 
da mora biti vloga sodnika pri presoji 
okrepljena, zlasti kar zadeva načine 
morebitne javne kampanje obveščanja, pri 
katerih je treba upoštevati tveganja za 
ugled podjetja;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morala biti udeležba 
prizadetih strank podvržena načelu 
privolitve v sodelovanje; meni, da bi 
morali pred vsako tožbo, ki je ugotovljena 
kot dopustna, izvesti javno kampanjo 
obveščanja;

5. meni, da bi morala biti udeležba 
prizadetih strank podvržena sodnemu 
preverjanju tega, ali je mogoče tožbo 
vložiti po načelu privolitve v sodelovanje 
ali zavrnitve sodelovanja, pri čemer se v 
slednjem primeru dodeli skupna 
odškodnina; meni, da bi morali pred vsako 
tožbo, ki jo sodišče razglasi za dopustno, 
izvesti javno kampanjo obveščanja;

Or. en

Predlog spremembe 44
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morala biti udeležba 
prizadetih strank podvržena načelu 
privolitve v sodelovanje; meni, da bi 
morali pred vsako tožbo, ki je ugotovljena 
kot dopustna, izvesti javno kampanjo 
obveščanja;

5. meni, da bi lahko bila udeležba 
prizadetih strank podvržena načelu 
privolitve v sodelovanje ali njegove 
zavrnitve, glede na oceno najboljših 
praks;
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Or. en

Predlog spremembe 45
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morala biti udeležba 
prizadetih strank podvržena načelu 
privolitve v sodelovanje; meni, da bi 
morali pred vsako tožbo, ki je ugotovljena 
kot dopustna, izvesti javno kampanjo 
obveščanja;

5. meni, da bi morala biti udeležba 
prizadetih strank podvržena načelu 
privolitve v sodelovanje; meni, da bi 
morali pred vsako tožbo, ki je ugotovljena 
kot dopustna, izvesti javno kampanjo 
obveščanja, informacije o možnosti 
vložitve tožbe pa bi morale biti razširjene z 
običajnimi sredstvi;

Or. pl

Predlog spremembe 46
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morala biti udeležba 
prizadetih strank podvržena načelu 
privolitve v sodelovanje; meni, da bi 
morali pred vsako tožbo, ki je ugotovljena 
kot dopustna, izvesti javno kampanjo 
obveščanja;

5. meni, da bi morala biti udeležba 
prizadetih strank podvržena načelu 
privolitve v sodelovanje; meni, da bi 
morali pri vsaki tožbi, ki je ugotovljena kot 
dopustna, dati na voljo informacije 
tožnikom, ki jih zadeva;

Or. en

Predlog spremembe 47
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj potrošnike 
seznanijo z mehanizmom alternativnega 
reševanja sporov, saj je to hitrejši in 
cenejši postopek kot pa vložitev kolektivne 
tožbe; vendar poudarja, da alternativno 
reševanje sporov ne bi smelo biti obvezno 
ter da bi morale biti vse pogodbene 
določbe v zvezi s tem neveljavne, če je bilo 
kršeno pravo Unije.

6. meni, da so mehanizmi za alternativno 
reševanje sporov koristna orodja, ki jih je 
treba spodbujati, vendar so lahko 
učinkoviti le, če je v primeru njihovega 
neuspeha mogoča tožba pred sodiščem; 
poziva države članice, naj potrošnike 
seznanijo z mehanizmom alternativnega 
reševanja sporov, ki je lahko hitrejša in 
cenejša možnost, vendar naj zagotovijo 
učinkovit dostop do sodnega varstva v 
primeru neuspeha tega mehanizma; 
poudarja, da alternativno reševanje sporov 
ne bi smelo biti obvezno ter da bi morale 
biti vse pogodbene določbe v zvezi s tem 
neveljavne, če je bilo kršeno pravo Unije.

Or. en

Predlog spremembe 48
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj potrošnike 
seznanijo z mehanizmom alternativnega 
reševanja sporov, saj je to hitrejši in cenejši 
postopek kot pa vložitev kolektivne tožbe; 
vendar poudarja, da alternativno reševanje 
sporov ne bi smelo biti obvezno ter da bi 
morale biti vse pogodbene določbe v zvezi 
s tem neveljavne, če je bilo kršeno pravo 
Unije.

6. poziva države članice, naj potrošnike 
seznanijo z mehanizmom alternativnega 
reševanja sporov, saj je to hitrejši in cenejši 
postopek kot pa vložitev kolektivne tožbe, 
h kateri se je treba zateči v skrajnem 
primeru; vendar poudarja, da alternativno 
reševanje sporov ne bi smelo biti obvezno 
ter da bi morale biti vse pogodbene 
določbe v zvezi s tem neveljavne, če je bilo 
kršeno pravo Unije.

Or. en

Predlog spremembe 49
Francesco De Angelis



PE469.866v01-00 24/24 AM\873860SL.doc

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja, da je vprašanje financiranja 
ključnega pomena in da kolektivne tožbe 
brez ustreznega financiranja v praksi ne 
bodo uspešne; zato spodbuja države 
članice, naj premislijo o mogočih rešitvah, 
kot je zavarovanje za kritje sodnih 
stroškov ali ustanovitev skupnega sklada 
za financiranje kolektivnih tožb, vključno 
z načelom „plača tisti, ki izgubi”, s 
prepovedjo honorarjev od dosežene 
odškodnine in z dejavnostmi financiranja 
za nudenje finančnih sredstev tožniku v 
zameno za delež od zneska odškodnine ali 
poravnave.

Or. en


