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Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o
zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in
razveljavitvi Direktive 2009/22/ES
– Skupna izjava Cipra, Češke, Latvije, Luksemburga in Slovaške

V prilogi vam pošiljamo skupno izjavo Cipra, Češke, Latvije, Luksemburga in Slovaške o predlogu
direktive o zastopniških tožbah in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES.
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Predlog direktive o zastopniških tožbah
Skupna izjava Cipra, Češke, Latvije, Luksemburga in Slovaške

Da bi potrošnike zavarovali pred nezakonitimi ali nepoštenimi praksami trgovcev, jim je treba v
vseh državah članicah zagotoviti učinkovito sodno varstvo. Zato pozdravljamo cilje iz predloga
Komisije in kompromisnega besedila finskega predsedstva. Potrošnikom naj bi zagotovila cenovno
dostopno alternativo namesto največkrat dragih posameznih pravnih postopkov, ki so jim na voljo
danes. Ko bo kompromisno besedilo sprejeto, bo mogoče ponovno začeti pogajanja v Svetu, ki so
zastala pred letom in pol, pa tudi trialoge z Evropskim parlamentom za dosego končnega dogovora.
Vendar pa obžalujemo, da je bilo kompromisno besedilo precej oslabljeno v primerjavi s prvotnim
predlogom Komisije, kar zadeva stopnjo harmonizacije, pravno varstvo in dostopnost za potrošnike.
Pri tem v besedilu ni zagotovljena dodatna jasnost glede tega, kako bo delovala kolektivna
povrnitev škode v čezmejnih primerih, še posebej zato, ker naj bi države članice vedno imele
možnost, da poleg določb direktive uporabijo svoja merila za dopustnost in postopke. V
kompromisnem besedilu so sicer določena podrobna in stroga merila za imenovanje kvalificiranih
subjektov, ni pa predvideno, da bi jih države članice vzajemno priznavale, posledica česar je pravna
negotovost za vse vpletene stranke.
Ključno je, da nadalje povečamo zaupanje potrošnikov v enotni trg, spletni in običajni, zato upamo,
da bo mogoče v bližnjih trialogih z Evropskim parlamentom rešiti ta vprašanja ter ustrezno
izboljšati besedilo. Ali bodo evropski potrošniki in podjetja sprejeli čezmejne kolektivne postopke,
je odvisno od tega, kako učinkoviti in zanesljivi bodo ti postopki.

14210/19 ADD 1
PRILOGA

bt/MS
ECOMP.3.A

2

SL

