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Predlog spremembe 1
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj z namenom doseči 
višjo stopnjo pravne varnosti in večje 
varstvo potrošnikov predlaga sprejetje 
skupnih pravil in mehanizmov, ki bodo 
vsem posameznikom zagotavljali dostop 
do polne odškodnine za škodo, ki je 
posledica kršitev konkurenčne zakonodaje;

1. poziva Komisijo, naj z namenom doseči 
višjo stopnjo pravne varnosti in večje 
varstvo potrošnikov predlaga direktivo, ki 
bo uvedla skupna pravila in mehanizme, 
ki bodo vsem posameznikom zagotavljali 
dostop do polne odškodnine za škodo, ki je 
posledica kršitev konkurenčne zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj z namenom doseči 
višjo stopnjo pravne varnosti in večje 
varstvo potrošnikov predlaga sprejetje 
skupnih pravil in mehanizmov, ki bodo 
vsem posameznikom zagotavljali dostop 
do polne odškodnine za škodo, ki je 
posledica kršitev konkurenčne zakonodaje;

1. podpira Komisijo, ki z namenom doseči 
višjo stopnjo pravne varnosti in večje 
varstvo potrošnikov preučuje predložitev 
primerne zbirke zakonodajnih in 
nezakonodajnih predlogov, ki bodo vsem 
posameznikom zagotavljali dostop do 
polne odškodnine za škodo, ki je posledica 
kršitev konkurenčne zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj z namenom doseči 
višjo stopnjo pravne varnosti in večje 
varstvo potrošnikov predlaga sprejetje 
skupnih pravil in mehanizmov, ki bodo 
vsem posameznikom zagotavljali dostop 
do polne odškodnine za škodo, ki je 
posledica kršitev konkurenčne 
zakonodaje;

1. poziva Komisijo, naj z namenom doseči 
višjo stopnjo pravne varnosti in večje 
varstvo potrošnikov natančno oceni
sprejetje skupnih pravil in mehanizmov, ki 
bodo zagotavljali dostop do pravice na 
področjih, ki presegajo konkurenčno 
zakonodajo, da bi spodbudili dosleden 
pristop;

Or. en

Predlog spremembe 4
Maria Matsouka

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj z namenom doseči 
višjo stopnjo pravne varnosti in večje 
varstvo potrošnikov predlaga sprejetje 
skupnih pravil in mehanizmov, ki bodo 
vsem posameznikom zagotavljali dostop 
do polne odškodnine za škodo, ki je 
posledica kršitev konkurenčne zakonodaje;

1. poziva Komisijo, naj z namenom doseči 
višjo stopnjo pravne varnosti in večje 
varstvo potrošnikov uvede skupna pravila 
in mehanizme, ki bodo vsem 
posameznikom zagotavljali dostop do 
polne odškodnine za škodo, ki je posledica 
kršitev konkurenčne zakonodaje;

Or. el

Predlog spremembe 5
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da so reprezentativne tožbe, ki jih 
vložijo kvalificirani subjekti, potreben 
mehanizem, zlasti v primeru več 
posameznih oseb z majhnimi zahtevki, da 
se zagotovi, da bodo odškodnino prejele 

2. meni, da so reprezentativne tožbe, ki jih 
vložijo kvalificirani subjekti, kot so 
potrošniška združenja, državni organi ali 
trgovinska združenja, potreben 
mehanizem, zlasti v primeru več 
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vse določljive žrtve; posameznih oseb z majhnimi zahtevki, da 
se zagotovi, da bodo odškodnino prejele 
vse določljive žrtve;

Or. en

Predlog spremembe 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da so reprezentativne tožbe, ki jih 
vložijo kvalificirani subjekti, potreben
mehanizem, zlasti v primeru več 
posameznih oseb z majhnimi zahtevki, da 
se zagotovi, da bodo odškodnino prejele 
vse določljive žrtve;

2. meni, da so reprezentativne tožbe, ki jih 
vložijo kvalificirani subjekti, uporaben
mehanizem, zlasti v primeru več 
posameznih oseb z majhnimi zahtevki, da 
se zagotovi, da bodo odškodnino prejele 
vse identificirane žrtve;

Or. en

Predlog spremembe 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen 

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da so reprezentativne tožbe, ki jih 
vložijo kvalificirani subjekti, potreben 
mehanizem, zlasti v primeru več 
posameznih oseb z majhnimi zahtevki, da 
se zagotovi, da bodo odškodnino prejele 
vse določljive žrtve;

2. pozdravlja zbirko predlogov Komisije 
glede reprezentativnih tožb, ki jih vložijo 
kvalificirani subjekti, skupaj z možnostjo 
skupinskih tožb po načelu prostovoljnega 
sodelovanja, kar naj bi pomagalo pri 
zagotavljanju odškodnin večjemu številu 
žrtev; vendar meni, da je treba še dodatno 
preučiti skupinske tožbe po načelu 
prostovoljnega nesodelovanja, ki imajo to 
prednost, da lahko »za vedno« rešijo 
primere tožencev in tako zmanjšajo 
negotovost; 
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Or. en

Predlog spremembe 8
Maria Matsouka

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da so reprezentativne tožbe, ki jih 
vložijo kvalificirani subjekti, potreben 
mehanizem, zlasti v primeru več 
posameznih oseb z majhnimi zahtevki, da 
se zagotovi, da bodo odškodnino prejele 
vse določljive žrtve;

2. meni, da so reprezentativne tožbe, ki jih 
vložijo kvalificirani subjekti, potreben 
mehanizem, zlasti v primeru več 
posameznih oseb z majhnimi zahtevki, da 
se zagotovi, da bodo odškodnino prejele 
vse določljive žrtve brez poseganja v 
njihovo pravico do vložitve osebne zahteve 
po odškodnini;

Or. el

Predlog spremembe 9
Jan Cremers

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. podpira stališče, da bi se morale 
reprezentativne tožbe in skupinske tožbe 
po načelu prostovoljnega sodelovanja 
dopolnjevati tako, da bi dosegle jasno 
ravnotežje med zaščito interesov 
posameznih potrošnikov in skupin 
potrošnikov;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Jan Cremers

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. podpira uporabo skupinskih tožb po 
načelu prostovoljnega sodelovanja, 
vendar poudarja, da je treba zagotoviti, da 
se bo potrošnik vedno lahko svobodno 
odločil, ali bo sodeloval ali ne, brez 
nezaželenega zunanjega vmešavanja v to 
odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj na ravni Skupnosti 
zagotovi nadaljnje smernice za 
ovrednotenje škode;

3. poziva Komisijo, naj na ravni Skupnosti 
zagotovi nadaljnje smernice za 
ovrednotenje škode pod pogojem, da 
prisojena odškodnina ne presega dejanske 
škode, in da nenazadnje poravna škodo, ki 
jo je utrpela točno določena skupina 
posameznih žrtev;

Or. en

Predlog spremembe 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj na ravni Skupnosti 3. poziva Komisijo, naj na ravni Skupnosti 
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zagotovi nadaljnje smernice za 
ovrednotenje škode;

zagotovi nadaljnje smernice za 
ovrednotenje škode; vztraja, da morajo te 
smernice jasno zavrniti tako imenovane 
eksemplarične odškodnine ali druge 
mehanizme, ki bi lahko pripeljali do 
pretiranih odškodnin glede na dejansko 
utrpelo škodo;

Or. en

Predlog spremembe 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bi morala biti pred začetkom 
skupinskih tožb v povezavi z njimi 
izpolnjena dva jasna pogoja; 

(a) uvesti je treba določeno ocenjevanje 
ali preizkus izpolnjevanja pogojev, ki ga 
bo izvajal ustrezen nacionalni 
odredbodajalec, ki je lahko državni 
sodnik, varuh ali podobna oseba;

(b) uvesti je treba predhoden poskus ali 
priporočilo za strani, da bi dosegli 
poravnavo z alternativnim reševanjem 
sporov;

meni, da ta pogoja ne smeta neupravičeno 
zavleči postopke ali škoditi stranema;

Or. en

Predlog spremembe 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira stališče, da stroški pravnih 
postopkov ne bi smeli odvračati tožnikov 
od vlaganja utemeljenih tožb, zato poziva
države članice, naj sprejmejo primerne 
ukrepe, kot so omogočanje izjem ali 
omejitve sodnih taks, da bi zmanjšale 
stroške, povezane z odškodninskimi 
tožbami zaradi kršitev protimonopolnih 
pravil;

4. podpira stališče, da stroški pravnih 
postopkov ne bi smeli odvračati tožnikov 
od vlaganja utemeljenih tožb, zato poziva 
države članice, naj sprejmejo primerne 
ukrepe, kot so omogočanje izjem ali 
omejitve sodnih taks, da bi zmanjšale 
stroške, povezane z odškodninskimi 
tožbami zaradi kršitev protimonopolnih 
pravil; vendar meni, da mora Komisija 
dodatno preučiti, kako bi tožniki 
financirali take ukrepe, in preučiti več 
modelov financiranja, da bo zagotovljen 
dostop do pravice;

Or. en

Predlog spremembe 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira stališče, da stroški pravnih 
postopkov ne bi smeli odvračati tožnikov 
od vlaganja utemeljenih tožb, zato poziva 
države članice, naj sprejmejo primerne 
ukrepe, kot so omogočanje izjem ali 
omejitve sodnih taks, da bi zmanjšale 
stroške, povezane z odškodninskimi 
tožbami zaradi kršitev protimonopolnih 
pravil;

4. podpira stališče Komisije, da ni treba 
predlagati posebnih sprememb za 
nacionalne režime glede postopkovnih 
stroškov v prid tožnikov;

Or. en

Predlog spremembe 16
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da bi bilo treba okrepiti pravila 
za dostop do dokazov za tožnike, da bo 
zasebnim tožnikom omogočen učinkovit 
dostop do arhivov, ki jih imajo organi za 
konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 17
Jan Cremers

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da potreba po zmanjšanju 
negativnih posledic razkritja dokazov v 
povezavi s konkurenco ne bi smela biti 
vnaprejšnji razlog za nerazkritje dokazov 
potrošnikom, ki bi lahko imeli upravičeno 
zanimanje za zahtevo po odškodnini; 

Or. en

Predlog spremembe 18
Maria Matsouka

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da bi Komisija morala 
spodbujati zunajsodno poravnavo, da bi 
pospešila arbitražne postopke in 
zmanjšala stroške;

Or. el
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Predlog spremembe 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. podpira predlog za uvedbo obrnjenega 
dokaznega bremena v korist posrednim 
kupcem ob predpostavki, da nosijo vse 
povečane stroške, ki so posledica zadevnih
nezakonitih praks;

5. meni, da predlog za uvedbo obrnjenega 
dokaznega bremena v korist posrednim 
kupcem ob predpostavki, da nosijo vse 
povečane stroške, ki so posledica zadevnih 
nezakonitih praks, lahko pripelje do 
večkratnih odškodnin;

Or. en

Predlog spremembe 20
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da zahteva za dokazovanje krivde, 
potem ko je bila dokazana kršitev členov 
81 ali 82 Pogodbe ES, povzroča žrtvam 
težave in jim onemogoča, da bi dosegle 
odškodnino za škodo, ki so jo utrpele;

6. meni, da zahteva za dokazovanje krivde, 
potem ko je bila dokazana kršitev členov 
81 ali 82 Pogodbe ES, povzroča žrtvam 
težave in jim onemogoča, da bi dosegle 
odškodnino za škodo, ki so jo utrpele; zato 
podpira predlog, da bi bile končne 
odločitve nacionalnih organov za 
konkurenco zavezujoče v celotni EU;

Or. en

Predlog spremembe 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da zahteva za dokazovanje krivde, 6. meni, da mora potem ko je bilo 
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potem ko je bila dokazana kršitev členov
81 ali 82 Pogodbe ES, povzroča žrtvam 
težave in jim onemogoča, da bi dosegle 
odškodnino za škodo, ki so jo utrpele;

dokazano, da je javni organ med javnim 
izvrševanjem kršil člen 81 ali 82 Pogodbe 
ES, tožnik dokazati krivdo obtoženca za 
pridobitev odškodnine med zasebno 
zahtevo po odškodnini;

Or. en

Predlog spremembe 22
Maria Matsouka

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da zahteva za dokazovanje krivde, 
potem ko je bila dokazana kršitev členov 
81 ali 82 Pogodbe ES, povzroča žrtvam 
težave in jim onemogoča, da bi dosegle 
odškodnino za škodo, ki so jo utrpele;

6. priporoča, da se uvede načelo 
objektivne odgovornosti krivca za kršitev 
členov 81 ali 82 Pogodbe ES, s čimer bi 
kompenzacija žrtvi postala obvezna, ne da 
bi bilo treba zagotoviti dokaz o kršitvi;

Or. el

Predlog spremembe 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da prošnje za prizanesljivost 
močno prispevajo k odkrivanju kršitev 
kartelnega prava, s čimer se po eni strani 
oblikuje osnova za zasebno uveljavljanje, 
vendar ker Komisija ne mora objaviti 
pomembnih podatkov, pridobljenih v 
okviru njenega programa o 
prizanesljivosti, zasebno uveljavljanje 
postane tako še težje;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj zavzame dosleden 
pristop med pravili o skupinskih pravnih 
sredstvih v zvezi s konkurenčnim pravom 
in pravili, predvidenimi v splošnem okviru 
varstva potrošnikov.

7. poziva Komisijo, naj počaka na 
rezultate naročenih študij, preden bo 
sprejela zakonodajne predloge na vseh 
področjih, kjer se obravnavajo načini 
skupinskih pravnih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 25
Jan Cremers

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj zavzame dosleden 
pristop med pravili o skupinskih pravnih 
sredstvih v zvezi s konkurenčnim pravom 
in pravili, predvidenimi v splošnem okviru 
varstva potrošnikov.

7. poziva Komisijo, naj zavzame dosleden 
in horizontalen pristop glede pravil o 
skupinskih pravnih sredstvih v zvezi s 
konkurenčnim pravom in pravili, 
predvidenimi v splošnem okviru varstva 
potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj zavzame dosleden 
pristop med pravili o skupinskih pravnih 

7. poziva Komisijo, naj zavzame dosleden 
pristop med pravili o skupinskih pravnih 
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sredstvih v zvezi s konkurenčnim pravom 
in pravili, predvidenimi v splošnem okviru 
varstva potrošnikov.

sredstvih v zvezi s konkurenčnim pravom 
in pravili, predvidenimi v splošnem okviru 
varstva potrošnikov; glede tega zahteva, da 
Komisija na obeh področjih razmisli o 
predlogih sprememb in razširitvi direktive 
98/27/EC Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. maja 1998 o opustitvenih 
tožbah zaradi varstva interesov 
potrošnikov1, kar bi lahko doseglo 
zaželene cilje brez vmešavanja v 
nacionalno civilno in procesno pravo 
držav članic.

Or. en

                                               
1 UL L 166, 11.6.1998, str. 51.
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