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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

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

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

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

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

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

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

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

Potreba po okviru EU
1. poudarja, da zaradi pomanjkljivosti sedanjega okvira za pravno varstvo in izvrševanje 

prava v EU velik del potrošnikov ter srednjih in malih podjetij, ki utrpi škodo, ne pridobi 
odškodnine, neprekinjena nezakonita ravnanja pa povzročijo veliko skupno škodo družbi;

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

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

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

5. poudarja, da to stanje vodi k znatni diskriminaciji pri dostopu do pravnega varstva, kar 
škodi notranjemu trgu, saj se potrošniki in podjetja obravnavajo različno glede na kraj 
njihovega bivališča ali sedeža; 
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6. meni, da so številna predhodna posvetovanja omogočila določitev zadevnih vrzeli v 
obstoječem regulativnem okviru in tako zagotovila primeren dokaz za nujnost ukrepanja 
EU na področju kolektivnih pravnih sredstev, da se odpravijo sedanje pomanjkljivosti;

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

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

Splošna načela – močna varovala za preprečevanje nepoštenega pravdanja
9. poudarja, da je treba, kjer je mogoče, spodbujati čim hitrejšo poravnavo sporov, na sodni 

postopek pa gledati kot na rešitev v zadnji sili;
10. poudarja, da evropski pristop h kolektivnim pravnim sredstvom ne bi smel dajati 

nikakršnih ekonomskih spodbud za vložitev skupinskih tožb, ampak bi moral zagotoviti 
učinkovita varovala za preprečitev neutemeljenih zahtevkov in nesorazmernih stroškov za 
podjetja, še zlasti v obdobju sedanje finančne krize;

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

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

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

Vloga sodišča in pomembnost informacij
14. vztraja, da ima sodišče ključno vlogo pri odločanju o sprejemljivosti zahtevka, 

reprezentativnosti tožnika in nadzoru nad načini obveščanja potrošnikov; 

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

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

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

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


