
 

        TRGOVANJE S PRIHODNOSTJO 
        Sožitje ali navzkrižje prostega trga, socialne varnosti in zdravega okolja v EU? 

 

 

Informativni bilten je del projekta Trgovanje s prihodnostjo, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni  
razvoj. Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje:. Gradiva izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega  
stališča Vlade Republike Slovenije.   
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Kaj je mehanizem ISDS 

Kaj je ISDS: Investor state dispute settlement (Mehanizem za reševanje sporov med vlagateljem  

in državo, v nadaljevanju ISDS) omogoča korporacijam, da tožijo državo na posebnih mednarodnih 

sodiščih. Sodišča delujejo izven ustaljenih pravnih sistemov in lahko razsodijo v nasprotju z 

nacionalnimi sodišči in zakonodajo. 

Kaj je namen: ISDS naj bi vlagateljem zagotavljal večjo varnost njihovih naložb. V primeru, da  

države sprejmejo zakonodajo ali uvedejo ukrepe, ki bi vodili v izgubo dejanskega ali pričakovanega 

dobička, bi korporacije lahko sprožile spor zoper državo.  

Kdo razsoja: O sporih odločajo mednarodna sodišča, ki so sestavljena iz treh arbitrov, ti pogosto 

prihajajo iz vrst korporativnih odvetnikov. Po enega določita vlagatelj in država, tretjega pa določita 

obe stranki sporazumno. Sodbe potekajo v tajnosti in na odločitev se ni možno pritožiti. Stroški 

preteklih postopkov so v povprečju znašali 8 milijonov dolarjev, odškodninski zahtevki pa niso 

zakonsko omejeni in so v preteklosti znašali od nekaj deset milijonov do več milijard evrov. 

Koliko je znanih sporov: Število sporov pod obstoječimi sporazumi, ki vsebujejo takšne mehanizme, 

v zadnjih letih strmo narašča. Po podatkih UNCTAD je do leta 2013 bilo vloženih 568 sporov, pri 

čemer približno 75% podjetij, ki so sprožila te spore, prihaja iz EU in ZDA.  

Kakšne so koristi: Vlagatelji se zaradi večje varnosti njihovih naložb lažje odločajo o svojih naložbah.  

Kakšni so pomisleki: Mehanizem bi korporacijam omogočil, da vplivajo na oblikovanje zakonodaje, 

in omejil pristojnosti držav ter njihovo zakonodajno avtonomnost. Vse bolj pogosti so primeri tožb , 

ki spodbijajo zakone, namenjene varovanju javnega zdravja, okolja ali delavskih pravic. Med 

odmevnejšimi primeri so: 

 Vattenfall zoper Nemčijo: ko je Nemčija po jedrski nesreči v Fukušimi sprejela odločite o 

ukinitvi jedrske energije, je švedsko energetsko podjetje Vatenfall sprožilo tožbo višini  

3,7 milijarde evrov;  

 Veolia zoper Egipt: ko je Egipt sprejel odločitev o dvigu minimalne plače, je Veolia sprožila 

tožbo zoper Egipt;  

 Philip Morris zoper Avstralijo: Avstralija je sprejela zakon o navadnem pakiranju tobačnih 

izdelkov, Philip Morris je zaradi tega sprožil tožbo, v kateri zahteva odškodnino. 

Mehanizem bo lahko vodil tudi v t.i. »legislative chill«, saj države v strahu pred tožbami ne bodo 

sprejemale nove zakonodaje, četudi je ta v javnem interesu. Tak je primer Nove Zelandije, ki je že 

napovedala, da ne bo sprejela zakona o tobačnih izdelkih, dokler ne bo znan razplet tožbe Philip 

Morrisa zoper Avstralijo.  Vključitev tega mehanizma v TTIP in CETO bi posledično podelila 

nesorazmerno moč korporacijam nad državami.  

Viri 

Poročilo UNTACD o preteklih vloženih sporih 

Primer Vattenfall zoper Nemčijo 

Primer Philip Morris zoper Avstralijo  

http://unctad.org/en/publicationslibrary/webdiaepcb2014d3_en.pdf
http://www.tni.org/briefing/nuclear-phase-out-put-test
http://www.ag.gov.au/tobaccoplainpackaging

