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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:

1. poziva Komisijo, naj do konca leta 2011 predloži zakonodajni predlog o uporabi 
alternativnega reševanja potrošniških sporov v Uniji, in poudarja, da je treba ta 
predlog hitro sprejeti;

2. podpira namen Komisije, da spodbudi uporabo hitrega, učinkovitega in poceni 
alternativnega reševanja sporov, ki lahko omogoči vzpostavitev kakovostnih 
trgovinskih odnosov;

3. se strinja s Komisijo, da ustrezen dostop do odškodnine na notranjem trgu zahteva 
hkrati možnost preproste uporabe alternativnega reševanja sporov in tudi učinkovit 
sistem kolektivne tožbe, saj se dopolnjujeta;

4. vztraja, da je treba evropskim potrošnikom zagotoviti dostop do sistemov 
alternativnega reševanja sporov za nacionalne in tudi čezmejne spore, ki pokrivajo 
tudi spletno prodajo, ki se v Uniji zelo povečuje;

5. opozarja, da je pomembno zapolniti sedanje vrzeli v zvezi z geografsko pokritostjo z 
alternativnim reševanjem sporov v Evropi; obžaluje velike sektorske vrzeli, ki ostajajo 
v večini držav članic, čeprav sektorska pokritost omogoča opredelitev udeležencev, ki 
poznajo mehanizme delovanja sektorja;

6. predlaga pripravo enotne evropske listine, v kateri bodo povzeta naslednja glavna 
načela, ki jih je treba upoštevati v sistemih alternativnega reševanja sporov, 
vzpostavljenih v Evropi:

– neodvisnost, nepristranskost in raznovrstnost: z imenovanjem poklicnih mediatorjev 
je treba preprečiti mogoč pojav navzkrižij interesov; nepristranskost mehanizma lahko 
učinkovito temelji na načelu enakovrednega sodelovanja oseb iz združenj potrošnikov 
in predstavniških organizacij podjetij;

– usposobljenost: pristojni strokovnjaki morajo imeti sposobnosti, izobrazbo in 
izkušnje za opravljanje funkcije; predlaga, naj organizacije s certifikatom ISO 9001 
podeljujejo potrdila o kakovosti, da se opredeli poklicna mediacija ter zagotovita 
strogost in metodologija; 

– učinkovitost in hitrost: poklicni mediatorji morajo imeti na voljo zadostna sredstva 
(prilagojene človeške, materialne in finančne vire) in biti sposobni upoštevati kratek 
rok med začetkom postopka in sprejetjem odločitve;

– pravičnost, to je enakopravnost potrošnikov in poklicnih delavcev v zvezi z 
informacijami, pojmovanjem in postopkom, ter kontradiktornost, to je možnost, da 
vsaka stranka predstavi svoje stališče ter se seznani s stališči in dejstvi, ki jih navede 
druga stranka;

– brezplačnost: vprašanje stroškov alternativnega reševanja sporov je treba rešiti, da se 
zagotovi privlačnost takega načina za stranke; razmisliti je treba o popolnoma 
brezplačnem sistemu za potrošnika;
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– svoboda in zunajsodni postopek: alternativno reševanje sporov mora biti 
prostovoljno in temeljiti na spoštovanju svobodne izbire strank v celotnem postopku, 
tako da imajo vedno možnost, da spor rešijo pred sodiščem; alternativno reševanje 
sporov nikakor ne sme biti prva obvezna faza pred vložitvijo tožbe pri sodišču, 
odločitve, sprejete v okviru takega reševanja, pa so lahko zavezujoče le, če so bile 
stranke o tem predhodno obveščene in so to izrecno sprejele;

– sorazmernost postopkov, sklepov in stroškov, da se prepreči, da bi njihov učinek 
presegel predmet in težo spora; da bi od alternativnega reševanja sporov imela koristi 
tudi mala in srednja podjetja (MSP), morajo biti nastali stroški prilagojeni velikosti 
podjetja;

– preglednost: poleg zagotavljanja splošnih informacij (vrsta sporov, pravila za 
začetek postopka, podrobna pravila za sprejemanje odločitev itd.) mora vsaka oseba, 
ki deluje kot mediator, obvezno objaviti letno poročilo;

7. poziva Komisijo, naj preuči formulacijo „zunajsodne poravnave sporov za reševanje 
sporov pri gospodarskih transakcijah in praksi v Evropski uniji“, ki jo je težko jasno 
razumeti; priporoča poenostavitev izraza, večji poudarek na razlikovanju med to fazo 
in izvedbo sodnega postopka ter pojasnitev dejstva, da se ta vrsta pravnega sredstva 
uporablja le za potrošniške spore; predlaga izraze „zunajsodna poravnava potrošniških 
sporov“, „zunajsodno reševanje potrošniških sporov“ ali „mediacija v potrošniških 
sporih“;

8. spodbuja Komisijo, naj za čezmejne potrošniške spore predvidi koordinacijski organ, 
ki bo olajšal dostop do nacionalnih metod alternativnega reševanja sporov in njihovo 
usklajevanje; Komisijo tudi spodbuja, naj vzpostavi enotno kontaktno točko in/ali 
enotno evropsko telefonsko številko za lažji dostop državljanov do sistemov 
alternativnega reševanja sporov v njihovi državi članici ali drugih državah članicah ter 
jim zagotovi jasne smernice o njihovi uporabi;

9. Komisiji predlaga, naj oblikuje večjezični evropski internetni portal o mediaciji, na 
katerem bodo lahko vsi državljani postavljali vprašanja in dobili informacije o načinu 
ravnanja v postopku mediacije, njenih posledicah ter svojih pravicah in dolžnostih;

10. poudarja, da je bistveno ozaveščati potrošnika o obstoju alternativnega reševanja 
sporov, preden nastane potrošniški spor; predlaga, naj se ta predhodna informacija 
zagotovi z navedbo možnosti uporabe alternativnega reševanja sporov v vseh 
pogodbenih dokumentih in naj se za poklicne delavce, ki jo uporabljajo, dopolni s 
kontaktnimi podatki in podrobnimi pravili za uporabo teh sistemov alternativnega 
reševanja sporov; 

11. predlaga obveznost za gospodarske zbornice in druge strokovne organizacije, da 
morajo podjetja obvestiti o obstoju alternativnega reševanja sporov, morebitni koristi 
njegove uporabe, zlasti z vidika možnosti zmanjšanja števila sodnih sporov pri viru, 
ali celo o podobi, ki jo ima podjetje, nazadnje pa tudi o možnosti, da tako reševanje v 
nasprotju z arbitražno odločbo ali sodbo sodišča ponuja ponovno vzpostavitev 
poslovnih odnosov med strankami;

12. kot mogočo spodbudo za podjetja priporoča, naj se na evropski ravni uvede znak 
kakovosti, povezan z mediacijo v potrošniških sporih, za katero bi se sprejele smernice 
o najboljših praksah.
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