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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

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

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:

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

– pravila o dopustnosti, vključno s sklepom o dopustnosti pred začetkom glavne 
obravnave,

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

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

– omejitve honorarjev za zastopstvo;

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;

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;

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;

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.


