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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen alternativnega reševanja sporov (ARS) se skriva v osnovnem problemu, ki je dostop 
evropskih državljanov, predvsem potrošnikov, do sodišč zaradi dolgotrajnih in dragih sodnih 
postopkov.

Evropski parlament je nedavno izrazil mnenje na to temo v resoluciji z dne 25. oktobra 2011 
o alternativnem reševanju sporov v civilnih, gospodarskih in družinskih zadevah 
(2011/2117(INI))1, kjer ugotavlja, da bodo zakonodajni ukrepi, sprejeti na ravni EU, olajšali 
izvajanje ARS ter spodbudili fizične in pravne osebe k njegovi uporabi. Komisijo poziva, naj 
pripravi zakonodajni predlog o uporabi alternativnega reševanja potrošniških sporov v EU.

Namen direktive, ki jo je predlagala Komisija, je odpraviti vrzeli v področjih, ki jih ARS 
pokriva, in zagotoviti obstoj kakovostnega izvensodnega reševanja sporov za obravnavanje 
vseh pogodbenih sporov med potrošniki in podjetji. Predlagana direktiva določa glavna 
načela, ki jih bodo morali spoštovati vsi organi ARS, vključno s primernimi kvalifikacijami, 
nepristranskostjo, preglednostjo, učinkovitostjo in pravičnostjo. Predlagano je, naj 
spoštovanje teh načel spremljajo nacionalni organi. Poleg tega bodo v skladu s predlogom 
trgovci morali potrošnikom zagotoviti relevantne in vse informacije o ustreznih razpoložljivih 
organih ARS.

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije v kontekstu prizadevanj za izboljšanje 
delovanja notranjega trga in okrepitev pravnih sredstev za potrošnike. Kljub temu pa 
ugotavlja, da je predlog Komisije ponekod mogoče izboljšati, in rešitve predstavlja v osnutku 
mnenja. Te so:

Vprašanje, ali mora ARS postati obvezen za podjetja, predvsem z obvezno udeležbo v shemi 
ARS ali z odločitvijo, da postanejo izidi postopkov ARS zanje zavezujoči, je težko. Na eni 
strani naj bi obvezni sistemi povečali zaupanje potrošnikov, saj se zanesejo nanje v primeru 
težav. Po drugi strani pa obvezna uporaba ARS postavlja resna vprašanja, povezana s 
temeljnimi pravicami udeleženih strani glede dostopa do sodišč in s pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva (člen 47 Listine o temeljnih pravicah), in je v nasprotju s prostovoljno in 
prožno naravo ARS, ki ga opredeljuje in je tudi vir njegove posebne uporabnosti. 
Pripravljavec mnenja zato sledi Direktivi 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah2: ARS ni 
obvezen, države članice pa so obvezane ustvariti spodbude ali uvesti sankcije, medtem ko 
morajo sodišča zagotoviti konkretne informacije, da bi spodbudila njegovo uporabo. Kar 
zadeva zavezujoč učinek izida ARS, je predlagano, da je treba strani o tem obvestiti in 
pridobiti njihovo privolitev.
– Direktiva se ne bi smela uporabljati za pritožbe, ki jih vložijo trgovci proti potrošnikom, saj 
je ARS zasnovan kot instrument za vlaganje pritožb potrošnikov, katerega namen je odpraviti 
neravnovesja med trgovci in potrošniki ter zagotoviti enostaven način za vlaganje pritožb. To 
ne velja na enak način za pritožbe trgovcev.

                                               
1P7_TA(2011)0449.
2 UL L 136, 24.5.2008, str. 3.
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– Da bi zagotovili varovala, da organom ARS ne bi bili predloženi nerelevantni primeri, je 
potrebna zahteva, da je treba pred vložitvijo pritožbe organu ARS poskusiti poiskati 
sporazumno rešitev. Države članice bi morale imeti pravico, da določijo najnižji prag za 
vrednost zahtevka, da bi se izognile obravnavanju primerov, kjer je zahtevek nesorazmerno 
nižji kot dejanski stroški postopka ARS.
– Na splošno je treba načela postopka ARS zapisati na bolj izčrpen in popoln način na podlagi 
Direktive 2008/52/ES, evropskega kodeksa ravnanja mediatorjev in priporočil Komisije z dne 
30. marca 1998 o načelih, ki veljajo za organe, odgovorne za izvensodne poravnave sporov 
potrošnikov1, ter z dne 4. aprila 2001 o načelih, ki veljajo za izvensodne organe, odgovorne za 
sporazumno reševanje potrošniških sporov2. Zato predlaga, naj se v direktivo vključijo 
konkretne določbe, predvsem kar zadeva načela neodvisnosti, zakonitosti in zaupnosti.
– Usposabljanje fizičnih oseb, udeleženih v postopkih ARS, je bistvenega pomena – tudi zato, 
da bi zagotovili zaupanje v te postopke in njihove izide – ter mora biti zagotovljeno s 
skupnimi močmi Komisije in držav članic.
– Postopki ARS ne bi smeli ovirati udeleženih strani pri dostopu do običajnih sodnih 
postopkov z omejevanjem in zastaralnimi roki. Zato bi morala direktiva vzporedno z 
ustreznimi določbami Direktive 2008/52/ES (člen 8) zagotoviti, da bo imel postopek ARS 
odložilni učinek na omejevanje in zastaralne roke. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Alternativno reševanje sporov ponuja 
enostavno, hitro in poceni izvensodno 
reševanje sporov med potrošniki in trgovci. 
Vendar alternativno reševanje sporov v 
Evropski uniji še ni dovolj razvito. Da bi 
potrošniki lahko v celoti izkoristili njegov 
potencial, mora biti alternativno reševanje 
sporov na voljo pri vseh vrstah 
potrošniških sporov, kakovost postopkov 
ARS mora biti enotna, potrošniki in trgovci 
pa morajo biti o takih postopkih obveščeni. 

(3) Alternativno reševanje sporov ponuja 
enostavno, hitro in poceni izvensodno 
reševanje sporov med potrošniki in trgovci. 
Vendar alternativno reševanje sporov v 
Evropski uniji še ni dovolj razvito. Poleg 
tega postopki ARS trenutno niso na voljo 
v vseh državah članicah ali gospodarskih 
sektorjih, raven kakovosti in standardi pa 
se po Uniji še vedno razlikujejo. Da bi 
potrošniki lahko v celoti izkoristili njegov 
potencial, mora biti alternativno reševanje 

                                               
1 UL L 115, 17.4.1998, str. 31.
2 UL L 109, 19.4.2001, str. 56.
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Poleg tega morajo organi ARS učinkovito 
reševati čezmejne spore.

sporov na voljo pri vseh vrstah 
potrošniških sporov, kakovost postopkov 
ARS mora biti enotna, potrošniki in trgovci 
pa morajo biti o takih postopkih obveščeni. 
Poleg tega morajo organi ARS učinkovito 
reševati čezmejne spore.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Zdi se, da so države članice, katerih 
zakonodaja presega osnovne zahteve 
direktive o mediaciji, dosegle pomembne 
rezultate pri spodbujanju izvensodnega 
reševanja sporov v civilnih in 
gospodarskih zadevah; doseženi rezultati, 
predvsem v Italiji, Bolgariji in Romuniji, 
kažejo, da lahko mediacija pomaga do 
pripravne in hitre izvensodne poravnave 
sporov s postopki, ki so prilagojeni 
zahtevam strank in potrebi po varstvu 
potrošnikov.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Razvoj dobro delujočega alternativnega 
reševanja sporov v Evropski uniji je nujen 
za okrepitev zaupanja potrošnikov v 
notranji trg, tudi na področju e-trgovanja. 
Tak razvoj mora temeljiti na obstoječih 
postopkih ARS v državah članicah in 
spoštovati njihove pravne tradicije.

(6) Razvoj dobro delujočega alternativnega 
reševanja sporov v Evropski uniji je nujen 
za okrepitev zaupanja potrošnikov v 
notranji trg, tudi na področju e-trgovanja. 
Tak razvoj mora temeljiti na obstoječih 
postopkih ARS v državah članicah in 
spoštovati njihove pravne tradicije. 
Razširjenost ARS se lahko izkaže za 
pomembno tudi v tistih državah, kjer je 
veliko sodnih zaostankov, ki še čakajo na 
sodno obravnavo, kar državljanom EU ne 
daje možnosti uveljavljanja pravice do 
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poštenega sojenja v razumnem času. 

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta direktiva se mora uporabljati za 
pogodbene spore med potrošniki in trgovci 
v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem 
storitev v vseh gospodarskih sektorjih. To 
mora vključevati pritožbe, ki jih potrošniki 
vložijo proti trgovcem, kot tudi pritožbe, ki 
jih trgovci vložijo proti potrošnikom. Ta 
direktiva se ne uporablja za spore med 
trgovci, vendar državam članicam ne sme
preprečevati, da sprejmejo nove ali 
ohranijo veljavne določbe o postopkih za 
izvensodno reševanje takih sporov. 

(7) Ta direktiva se mora uporabljati za 
pogodbene spore med potrošniki in trgovci 
v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem 
storitev v vseh gospodarskih sektorjih. Ta 
direktiva se ne bi smela uporabljati za 
spore med trgovci ali za pritožbe, ki jih 
trgovci vložijo proti potrošnikom; vendar 
državam članicam ne bi smela preprečiti, 
da sprejmejo nove ali ohranijo veljavne 
določbe o postopkih za izvensodno 
reševanje takih sporov. 

Obrazložitev

ARS je bil zasnovan kot instrument za pritožbe potrošnikov, katerega namen je odpraviti 
neravnovesja med trgovci, ki lažje prenesejo finančne izgube in plačajo pravne stroške, ter 
potrošniki, ki se ne bi pritožili na sodišču zaradi finančnih stroškov, ki so v nekaterih primerih 
višji od samega zahtevka.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ta direktiva se ne sme uporabljati za 
postopke pred organi za reševanje sporov, 
kadar so fizične osebe, odgovorne za 
reševanje sporov, zaposlene samo pri 
trgovcu, niti za postopke pred sistemi 
obravnave pritožb potrošnikov, ki jih 
upravljajo trgovci. Ne sme se uporabljati za 
neposredna pogajanja med strankami. Prav 
tako se ne sme uporabljati za poskuse 
sodnika, da reši spor med sodnim 

(12) Ta direktiva se ne bi smela uporabljati 
za postopke pred sistemi obravnave pritožb 
potrošnikov, ki jih upravljajo trgovci. Ne bi 
se smela uporabljati za neposredna 
pogajanja med strankami. Prav tako se ne 
bi smela uporabljati za poskuse sodnika, da 
reši spor med sodnim postopkom, ki poteka 
v zvezi z zadevnim sporom.
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postopkom, ki poteka v zvezi z zadevnim 
sporom.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Okvir za sisteme mediacije na ravni 
Unije že določa Direktiva 2008/52/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. maja 2008 o nekaterih vidikih 
mediacije v civilnih in gospodarskih 
zadevah, zlasti za čezmejne spore, pri tem 
pa ne preprečuje njegove uporabe za 
notranje sisteme mediacije. Ta direktiva 
navedeni sistem dopolnjuje kar zadeva 
druge postopke za alternativno reševanje 
sporov. 

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Fizične osebe, odgovorne za 
alternativno reševanje sporov, se lahko 
štejejo za nepristranske samo, če se nad 
njimi ne more izvajati pritisk, ki bi lahko 
vplival na njihov odnos do spora. 
Odsotnost takega pritiska je treba 
zagotoviti zlasti v primeru, ko organe ARS 
financira ena od strank spora ali 
organizacija, v katero je včlanjena ena od 
strank.

(17) Fizične osebe, odgovorne za 
alternativno reševanje sporov, se lahko 
štejejo za nepristranske samo, če se nad 
njimi ne more izvajati pritisk, ki bi lahko 
vplival na njihov odnos do spora. 
Odsotnost takega pritiska je treba 
zagotoviti zlasti v primeru, ko organe ARS 
financira ena od strank spora ali 
organizacija, v katero je včlanjena ena od 
strank. Fizične osebe, zadolžene za 
alternativno reševanje spora, bi morale 
razkriti vse okoliščine, ki bi lahko ogrozile 
njihovo neodvisnost ali povzročile konflikt 
interesov, zato da se preprečijo vsi 
konflikti interesov. Posebne zahteve bi 
morale veljati za osebe, zaposlene samo 
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pri trgovcu ali poklicni organizaciji ali 
poslovnem združenju, pri čemer je trgovec 
član tega organizacije ali združenja,
pristojni organi pa bi jih morali redno 
spremljati.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Za uspešno delovanje sistema 
alternativnega reševanja sporov, 
predvsem za zagotovitev potrebnega 
zaupanja v njegove postopke, je bistveno, 
da ima fizična oseba, zadolžena za 
postopek, potrebno strokovno znanje. Zato 
bi bilo treba v sodelovanju med državami 
članicami in Komisijo zagotoviti posebne 
programe usposabljanja.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Čeprav lahko rešitve, ki jih 
predložijo organi ARS, ter izid postopka 
ARS, poleg pravne osnove temeljijo tudi 
na pravičnosti in kodeksu ravnanja, ta 
prožnost ne bi smela povzročiti 
zmanjšanja ravni zaščite potrošnikov v 
primerjavi z zaščito, ki bi bila potrošnikom 
zagotovljena na podlagi sodne obravnave. 
Zato bi morala ta direktiva določiti načelo 
zakonitosti, ki bi se uporabljalo za 
postopke ARS, pri čemer organ ARS 
predloži rešitev, ki je za potrošnika 
zavezujoča, tudi v postopkih, ki jih vodijo 
fizične osebe, zaposlene samo pri trgovcu 
ali poklicni organizaciji ali poslovnem 
združenju, pri čemer je trgovec član te 
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organizacije ali združenja. Države članice 
morajo zlasti zagotoviti, da potrošniki ne 
bodo prikrajšani za zaščito na podlagi 
obveznih določb prava tiste države, na 
ozemlju katere ima organ sedež. V 
primeru čezmejnih sporov bi morale 
države članice zagotoviti, da potrošniki ne 
bodo prikrajšani za zaščito, ki jim jo 
zagotavljajo obvezne določbe prava države 
članice, v kateri imajo svoje običajno 
prebivališče, če je ta zaščita zagotovljena v 
skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 
593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se 
uporablja za pogodbena obligacijska 
razmerja (Rim I)1.
_____________
1 UL L 177, 4.7.2008, str.6.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Postopki ARS morajo biti učinkoviti. 
Zagotavljati morajo enostaven in hiter 
postopek, ki na splošno traja največ 90 dni. 
Organ ARS mora imeti možnost, da ta rok 
podaljša, če je to potrebno zaradi 
zapletenosti zadevnega spora.

(19) Postopki ARS morajo biti učinkoviti. 
Zagotavljati bi morali enostaven in hiter 
postopek, ki na splošno traja največ 90 dni 
od datuma, ko so bile stranke obveščene, 
da je bila pritožba vložena. Organ ARS bi 
moral stranke obvestiti o pritožbi, ko 
prejme vse dokumente, potrebne za 
izvedbo postopka ARS. Organ ARS bi 
moral imeti možnost, da ta rok podaljša, če 
so spori kompleksni ali zelo tehnične 
narave. Stranke bi morale biti obveščene o 
vsakem podaljšanju ter o pričakovanem 
približnem roku zaključka spora.
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Za zagotovitev učinkovitosti dela 
organov ARS je treba sprejeti določbe, ki 
bodo zagotovile, da bodo obravnavali le 
relevantne primere. Zato bi bilo treba 
določiti, da morajo potrošniki pred vlogo 
pritožbe organu ARS poskusiti najti 
sporazumno rešitev spora s trgovcem. 
Takšni notranji sistemi obravnave pritožb 
so lahko učinkovito sredstvo za reševanje 
potrošniških sporov v zgodnji fazi. 
Državam članicam bi bilo treba dovoliti, 
da ohranijo ali uvedejo nacionalne 
določbe o postopkih v zvezi z notranjim 
reševanjem pritožb. Imeti bi morale 
možnost dati organom ARS pravico, da 
zahtevajo dokaze o poskusu doseganja 
sporazumne rešitve in pritožbo razglasijo 
za nesprejemljivo, če potrošnik takšnih 
dokazov ne predloži. Države članice bi 
morale imeti tudi pravico, da določijo 
najnižji prag za vrednost zahtevka, s čimer 
bi se izognile obravnavanju primerov, kjer 
je zahtevek nesorazmerno nižji kot 
dejanski stroški postopka ARS.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Da bi ustrezal priznanim načelom 
svobode, izid postopka ARS ne bi smel biti 
zavezujoč za stranke, razen če so bile pred 
začetkom postopka obveščene o zavezujoči 
naravi izida in če izrecno izrazijo svojo 
privolitev. Če nacionalni predpisi 
določajo, da so rešitve za trgovca 
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zavezujoče, se izrecna privolitev zahteva le 
od potrošnika.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Zaupnost v postopku ARS je 
pomembna, zato bi morala ta direktiva 
zagotoviti minimalno stopnjo združljivosti 
predpisov, ki urejajo civilni postopek, in 
sicer v zvezi z načinom, kako varovati 
zaupnost postopkov ARS v vseh 
naknadnih civilnih in gospodarskih 
sodnih postopkih ali pri arbitraži.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 c (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21c) Da bi stranke spodbudili k uporabi 
postopka ARS, bi morale države članice 
zagotoviti, da njihovi predpisi o 
zastaralnih in prekluzivnih rokih 
strankam ne preprečujejo dostopa do 
sodišča ali arbitraže v primeru, da je 
poskus iskanja rešitve s postopkom ARS 
neuspešen. Države članice bi morale 
zagotoviti, da se ta cilj doseže, čeprav ta 
direktiva ne usklajuje nacionalnih 
predpisov o zastaralnih in prekluzivnih 
rokih. Na določbe o zastaralnih in 
prekluzivnih rokih v mednarodnih 
sporazumih, kot se izvajajo v državah 
članicah, na primer na področju prava 
prometa, ta direktiva ne bi smela vplivati.
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 23 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ta direktiva ne določa, da morajo 
trgovci obvezno sodelovati v postopkih 
ARS ali da so rezultati takih postopkov za 
trgovce zavezujoči, če je potrošnik proti 
njim vložil pritožbo. Vendar ta direktiva ne 
posega v nacionalne predpise, na podlagi 
katerih je sodelovanje trgovcev v takih 
postopkih obvezno oziroma so rezultati 
postopkov za trgovce zavezujoči, če ti 
predpisi strankam ne odvzemajo pravice do 
pravnega sredstva, ki jo zagotavlja člen 47 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah. 

(23) Ta direktiva ne določa, da morajo 
trgovci obvezno sodelovati v postopkih 
ARS ali da so rezultati takih postopkov za 
trgovce zavezujoči, če je potrošnik proti 
njim vložil pritožbo. Vendar bi bilo treba 
trgovce čim bolj spodbuditi k sodelovanju 
v postopkih ARS, s čimer bi zagotovili, da 
imajo potrošniki dostop do pravnih 
sredstev in da ne bi bili prisiljeni v 
odpoved zahtevku. Zato ta direktiva ne 
posega v nacionalne predpise, na podlagi 
katerih je sodelovanje trgovcev v takih 
postopkih obvezno ali se ga spodbuja ali 
so za nesodelovanje predpisane sankcije
ali so rezultati postopkov za trgovce 
zavezujoči, če ti predpisi strankam ne 
odvzemajo pravice do pravnega sredstva, 
ki jo zagotavlja člen 47 Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah. 

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Da bi izboljšali pokritost EU v zvezi
z ARS, bi morali spodbujati razvoj 
vseevropskih organov ARS. Za namene te 
direktive bi morali organ ARS 
obravnavati kot vseevropski, če je skupen 
dvema ali več državam članicam ali če ga 
ustanovi evropsko krovno združenje. 
Takšne organe bi lahko ustanovili na 
podlagi evropskega prava, na primer kot 
evropska gospodarska interesna 
združenja.
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 27 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Organe ARS je treba podrobno 
spremljati, da se zagotovi njihovo ustrezno 
in učinkovito delovanje. Komisija in 
pristojni organi iz te direktive morajo
objaviti in posodabljati seznam organov 
ARS, ki so v skladu s to direktivo. Ta 
seznam morajo objaviti tudi drugi organi, 
na primer organi ARS, združenja 
potrošnikov, podjetniška združenja in 
mreža evropskih potrošniških centrov. 
Poleg tega morajo pristojni organi 
objavljati redna poročila o razvoju in 
delovanju organov ARS. Organi ARS 
morajo pristojnim organom zagotoviti 
določene informacije, na katerih morajo 
navedena poročila temeljiti. Države članice 
morajo organe ARS spodbujati k 
zagotavljanju takih informacij z uporabo 
Priporočila Komisije 2010/304/EU o 
uporabi usklajene metodologije za 
klasifikacijo pritožb in poizvedb 
potrošnikov ter poročanje o njih. 

(27) Organe ARS bi bilo treba podrobno 
spremljati, da se zagotovi njihovo ustrezno 
in učinkovito delovanje. V ta namen bi 
morale države članice določiti pristojni 
organ. Ker je v primeru sektorskega ARS 
morda težko naloge spremljanja zaupati 
enemu samemu organu, bi morale imeti 
države članice možnost, da v tem primeru 
določijo pristojni organ za vsak sektor. 
Komisija in pristojni organi iz te direktive 
bi morali objaviti in posodabljati seznam 
organov ARS, ki so v skladu s to direktivo. 
Države članice bi morale zagotoviti, da ta 
seznam objavijo tudi organi ARS, 
združenja potrošnikov, podjetniška 
združenja in mreža evropskih potrošniških 
centrov. Poleg tega bi morali pristojni 
organi objavljati redna poročila o razvoju 
in delovanju organov ARS. Organi ARS bi 
morali pristojnim organom zagotoviti 
določene informacije, na katerih morajo 
navedena poročila temeljiti. Države članice 
bi morale organe ARS spodbujati k 
zagotavljanju takih informacij z uporabo 
Priporočila Komisije 2010/304/EU o 
uporabi usklajene metodologije za 
klasifikacijo pritožb in poizvedb 
potrošnikov ter poročanje o njih. 

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je prispevati k 
delovanju notranjega trga in doseganju 
visoke ravni varstva potrošnikov z 
zagotavljanjem, da se spori med potrošniki 

Namen te direktive je prispevati k 
delovanju notranjega trga in doseganju 
visoke ravni varstva potrošnikov z 
zagotavljanjem, da se lahko potrošniki v 
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in trgovci lahko predložijo organom, ki 
ponujajo nepristranske, pregledne, 
učinkovite in pravične postopke 
alternativnega reševanja sporov. 

zvezi s spori med potrošniki in trgovci 
obrnejo na organe, ki ponujajo 
nepristranske, neodvisne, pregledne, 
učinkovite in pravične postopke 
alternativnega reševanja sporov. 

Obrazložitev
ARS je bil zasnovan kot instrument za pritožbe potrošnikov, katerega namen je odpraviti 
neravnovesja med trgovci, ki lažje prenesejo finančne izgube in plačajo pravne stroške, ter 
potrošniki, ki se ne bi pritožili na sodišču zaradi finančnih stroškov, ki so v nekaterih primerih 
višji od samega zahtevka.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za postopke 
izvensodnega reševanja pogodbenih 
sporov, ki nastanejo pri prodaji blaga ali 
opravljanju storitev s strani trgovca s 
sedežem v Uniji potrošniku s 
prebivališčem v Uniji, s posredovanjem 
organa za reševanje sporov, ki predlaga ali 
naloži rešitev ali zbliža stranki s ciljem 
iskanja sporazumne rešitve (v nadaljnjem 
besedilu: postopki ARS).

1. Ta direktiva se uporablja za postopke 
izvensodnega reševanja pogodbenih 
sporov, ki nastanejo pri prodaji blaga ali 
opravljanju storitev s strani trgovca s 
sedežem v Uniji potrošniku s 
prebivališčem v Uniji, s posredovanjem 
organa ARS.

Obrazložitev
Opredelitev ARS je treba jasno določiti v členu 4 o opredelitvah pojmov.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postopke pred organi za reševanje 
sporov, v katerih so fizične osebe, 
odgovorne za reševanje sporov, zaposlene 
samo pri trgovcu;

črtano
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Obrazložitev
Nekatere interne sheme ARS delujejo zelo dobro, potrošniki jih dobro poznajo in so očitno 
zadovoljni z njihovim delovanjem in rezultati. Dokler te interne sheme upoštevajo enaka 
merila kakovosti, torej nepristranskost, preglednost, učinkovitost in pravičnost, ne bi smelo 
biti razlikovanja med internimi shemami in tretjimi stranmi.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) pritožbe, ki jih trgovci vložijo proti 
potrošnikom.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 4 – točka d a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) „postopek alternativnega reševanja 
sporov“ pomeni postopek izvensodnega 
reševanja sporov, kjer udeležene strani 
skušajo rešiti spor s posredovanjem 
organa za reševanje sporov, ki predlaga 
ali naloži rešitev ali zbliža strani za 
iskanje sporazumne rešitve;

Obrazložitev
Jasno je treba opredeliti cilj in obseg te direktive.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 4 – točka f – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– v kraju, kjer pravna oseba ali združenje 
fizičnih ali pravnih oseb izvaja dejavnosti 
alternativnega reševanja sporov ali kjer ima 
statutarni sedež, če organ upravlja pravna 

– v kraju, kjer pravna oseba ali združenje 
fizičnih ali pravnih oseb, tudi v obliki 
kolegija iz člena 6(2), izvaja dejavnosti 
alternativnega reševanja sporov ali kjer ima 
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oseba ali združenje fizičnih ali pravnih 
oseb;

statutarni sedež, če organ upravlja pravna 
oseba ali združenje fizičnih ali pravnih 
oseb;

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imajo organi ARS spletišče, ki 
strankam omogoča vložitev pritožbe prek 
spleta;

(a) imajo organi ARS spletišče, ki ga 
posodabljajo in ki strankam omogoča
pridobivanje informacij o postopkih ARS 
ter vložitev pritožbe prek spleta, to 
spletišče pa bi moralo biti funkcionalno 
povezano z vseevropsko platformo za 
spletno reševanje sporov skladno z Uredbo 
(EU) št. [...]/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne [...] [o spletnem reševanju 
potrošniških sporov];

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 5a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Uporaba postopkov ARS

1. Sodišče, na katerem je vložena tožba, 
lahko, če je primerno in ob upoštevanju 
vseh okoliščin primera, povabi strani, da 
za rešitev spora uporabijo postopek ARS. 
Sodišče lahko strani pozove tudi, da se 
udeležijo informativnega srečanja o 
uporabi postopkov ARS, če se ta srečanja 
izvajajo in so na razpolago, strankam pa 
zagotovi informacije o platformi SRS, 
vzpostavljeni v skladu z Uredbo (EU) št. 
[Office of Publications insert reference 
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number] Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne [Office of Publications insert date of 
adoption] o spletnem reševanju 
potrošniških sporov (Uredba o spletnem 
reševanju potrošniških sporov).
2. Ta direktiva ne posega v nacionalno 
zakonodajo, po kateri je uporaba 
postopkov ARS pred uvedbo sodnega 
postopka ali po njej obvezna oziroma 
povezana s spodbudami ali uporabo 
sankcij v primeru zavrnitve postopkov 
ARS, pod pogojem, da takšna zakonodaja 
strankam ne preprečuje uveljavljanja 
pravice dostopa do sodnega sistema.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 6 – naslov in odstavki od 1 do 1e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Strokovnost in nepristranskost Strokovnost, neodvisnost in 
nepristranskost 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
fizične osebe, ki so odgovorne za 
alternativno reševanje sporov, potrebno 
strokovno znanje in da so nepristranske. 
Zato je treba zagotoviti, da:

1. Države članice zagotovijo, da imajo vse 
fizične osebe, ki so odgovorne za 
alternativno reševanje sporov, potrebno 
strokovno znanje in da so operativno 
neodvisne ter nepristranske. Zato je treba 
zagotoviti, da:

(a) imajo potrebno znanje, spretnosti in 
izkušnje na področju alternativnega 
reševanja sporov;

(a) imajo potrebno znanje in spretnosti na 
področju alternativnega ali sodnega
reševanja potrošniških sporov ter 
razumejo zakonodajo; 

(b) ni verjetnosti, da bi bile razrešene 
svojih nalog brez utemeljenega razloga;

(b) so imenovane za določeno obdobje in
ni verjetnosti, da bi bile razrešene svojih 
nalog brez utemeljenega razloga;

(c) niso v navzkrižju interesov z nobeno od 
strank v sporu.

(c) niso v navzkrižju interesov z nobeno od 
strank v sporu.

1a. Za namene točke (a) odstavka 1 
države članice zagotovijo posebne sheme 
usposabljanja za fizične osebe, kis o 
zadolžene za alternativno reševanje 
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sporov. Komisija državam članicam 
pomaga pri oblikovanju teh shem 
usposabljanja in mehanizmov za nazor 
nad kakovostjo;
1b. Za namene točke (c) odstavka 1 države 
članice zagotovijo, da fizične osebe, ki so 
zadolžene za alternativno reševanje spora, 
razkrijejo vse okoliščine, ki bi lahko 
ogrozile njihovo neodvisnost ali povzročile 
konflikt interesov ali so lahko dojete kot 
take. 
Države članice zagotovijo, da v takšnih 
okoliščinah ta oseba privoli v opravljanje 
naloge ali nadaljnje opravljanje naloge le, 
če strani v to izrecno privolijo in če je ta
oseba prepričana, da lahko izpelje 
postopek ARS popolnoma neodvisno, da 
zagotovi popolno nepristranskost.
Države članice zagotovijo, da obveza 
razkritja v skladu s tem odstavkom velja 
skozi celoten postopek ARS.
1c. Če so fizične osebe, zadolžene za 
alternativno reševanje sporov, neodvisne 
tretje strani, je treba v skladu z odstavkom 
1b razkriti naslednje okoliščine:
(a) osebne ali poslovne odnose z eno ali 
več strank v zadnjih treh letih pred 
prevzemom funkcije;
(b) vse finančne ali druge interese, 
neposredne ali posredne, pri izidu 
postopka ARS;
(c) zadevna oseba je v zadnjih treh letih 
pred prevzemom funkcije opravljala delo, 
ki ni bilo povezano z ARS, za eno ali več 
strank, poklicno organizacijo ali poslovno 
združenje, čigar ena stranka je član, ali za 
katerega koli člana te organizacije ali 
združenja.
1d. Za namene odstavka 1(c), kjer so 
fizične osebe, pristojne za reševanje 
sporov, zaposlene samo pri trgovcu ali 
poklicni organizaciji ali poslovnem 
združenju, pri čemer je trgovec član te 
organizacije ali združenja, države članice 
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zagotovijo, da so te fizične osebe del 
kolegija, ki je enakovredno sestavljen iz 
predstavnikov potrošniških organizacij in 
predstavnikov trgovca ali, če je ustrezno, 
poklicnih organizacij ali poslovnih 
združenj, razen če izpolnjujejo zahteve iz 
odstavka 1e:
1e. Če so fizične osebe, pristojne za 
reševanje sporov, zaposlene samo pri 
trgovcu ali poklicni organizaciji ali 
poslovnem združenju, pri čemer je trgovec 
član tega organizacije ali združenja, ter 
niso del kolegija iz odstavka 1d, države 
članice zagotovijo, da izpolnjujejo 
naslednje zahteve:
(a) imenovane so za dovolj dolgo obdobje, 
da je zagotovljena neodvisnost njihovega 
delovanja;
(b) ne morejo prejemati posrednih ali 
neposrednih navodil od trgovca;
(c) njihovo plačilo je popolnoma 
neodvisno od rezultatov postopka ARS;
(d) njihova neodvisnost je zagotovljena na 
podlagi sredstev, ki so ločena od 
splošnega proračuna trgovca ali, če je 
ustrezno, od splošnega proračuna 
poklicne organizacije ali poslovnega 
združenja, in ki so namenjena 
zagotavljanju učinkovitosti postopkov 
ARS.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da dajo 
organi ARS na svojih spletiščih in v tiskani 
obliki v svojih prostorih javno na voljo 
informacije o: 

1. Države članice zagotovijo, da dajo 
organi ARS na svojih spletiščih in na 
zahtevo v tiskani obliki v svojih prostorih v 
preprostem in lahko razumljivem jeziku 
javno na voljo informacije o: 
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Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) fizičnih osebah, odgovornih za 
alternativno reševanje sporov, načinu 
njihovega imenovanja in dolžini njihovega 
mandata;

(a) seznamu fizičnih oseb, odgovornih za 
alternativno reševanje sporov, in njihovih 
življenjepisih, vključno z njihovimi 
strokovnimi področji, načinu njihovega 
imenovanja in dolžini njihovega mandata;

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vrstah sporov v njihovi pristojnosti; (d) vrstah sporov v njihovi pristojnosti, 
vključno z najnižjo vrednostjo zahtevka, 
kjer je to ustrezno;

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka i 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) morebitnih stroških, ki jih morajo kriti 
stranke;

(i) morebitnih stroških, ki jih morajo kriti 
stranke, vključno s pravili o nalaganju 
plačila stroškov ob koncu postopka;

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka ka (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) kaznih za neizpolnjevanje obveznosti 
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v primeru, da je odločitev obvezujoča za 
stranke.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da dajo 
organi ARS na svojih spletiščih in v tiskani 
obliki v svojih prostorih javno na voljo 
letna poročila o dejavnostih. Ta poročila 
vključujejo naslednje informacije v zvezi z 
domačimi in čezmejnimi spori:

2. Države članice zagotovijo, da dajo 
organi ARS na svojih spletiščih in na 
zahtevo v tiskani obliki v svojih prostorih 
javno na voljo letna poročila o dejavnostih. 
Ta poročila vključujejo naslednje 
informacije v zvezi z domačimi in 
čezmejnimi spori:

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ponavljajoče se težave, ki povzročajo 
spore med potrošniki in trgovci; 

(b) ponavljajoče se težave, ki povzročajo 
spore med potrošniki in trgovci, katerim so 
lahko priložena priporočila o tem, kako se 
je mogoče podobnim težavam v prihodnje 
izogniti ali kako jih je mogoče rešiti; 

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) raven upoštevanja izidov postopkov 
ARS, če je znana;

(e) raven upoštevanja izidov postopkov 
ARS; 

Predlog spremembe 35
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postopek ARS je lahko dostopen 
obema stranema ne glede na to, kje sta;

(a) postopek ARS je na voljo in dostopen 
tako na spletu kot zunaj njega ne glede na 
to, kje sta;

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) postopek ARS lahko sproži samo 
potrošnik;

Obrazložitev

Namen shem ARS je zagotoviti šibkejšim strankam – pogosto potrošniku - večji dostop do 
pravnega varstva, tako da se jim zagotovi možnost sprožitve postopka. Trgovci ne bi smeli 
imeti možnosti uporabljati sheme ARS proti potrošnikom za izterjavo dolgov.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) organ ARS, ki je prejel pritožbo, 
obvesti strani spora, takoj ko prejme vse 
dokumente z relevantnimi informacijami 
v zvezi s pritožbo;

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spor se reši v 90 dneh od datuma, ko je (d) spor se reši v 90 dneh od datuma, ko so 
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organ ARS prejel pritožbo. Organ ARS 
lahko pri zapletenih sporih ta rok podaljša.

bile strani obveščene, da je bila pritožba
vložena. Države članice zagotovijo, da 
lahko organ ARS v primeru kompleksnih 
ali izredno tehničnih sporov ta rok 
podaljša. Stranke prejmejo obvestilo o 
vsakem podaljšanju skupaj s 
pričakovanim približnim rokom zaključka 
spora.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. da bi zagotovili učinkovitost postopkov 
ARS, države članice zagotovijo, da so 
potrošniki obvezani poiskati sporazumno 
rešitev spora neposredno s trgovcem, 
preden primer vložijo pri organu ARS. 
Države članice lahko dajo organu ARS 
pravico, da zahteva dokaze o takšnem 
poskusu in pritožbo razglasijo za 
neustrezno, če potrošnik takšnih dokazov 
ne predloži. 

Obrazložitev
Da bi preprečili preobremenjevanje organov ARS, jim je treba predložiti le relevantne 
primere. Zato je treba omejiti ustreznost primerov, tako da se zahteva, da potrošnik najprej 
skuša rešiti težavo s trgovcem in uporabi ARS le, če je pri tem neuspešen. 

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. države članice lahko omejijo 
primernost spora za vložitev pri organu 
ARS, in sicer tako, da določijo najnižji 
prag za vrednost zahtevka, kjer se 
ugotavlja, ali je vrednost zahtevka 
nesorazmerno nižji kot dejanski stroški 
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postopka ARS.

Obrazložitev
Morda bi bilo koristno, da bi države članice določile najnižji prag za vrednost zahtevka, da bi 
preprečile nerazumne primere.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) stranki imata pravico, da se umakneta 
iz postopka na katerikoli stopnji, če nista 
zadovoljni z izvajanjem ali vodenjem 
postopka; o tem so obveščene nemudoma 
pred začetkom postopka; če nacionalni 
predpisi določajo obvezno sodelovanje 
trgovca v postopkih ARS, se ta določba 
uporablja le za potrošnika.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imata stranki možnost izraziti svoje 
stališče ter poslušati argumente in dejstva 
druge strani in mnenja strokovnjakov;

(a) imata stranki možnost izraziti svoje 
stališče ter prejeti in podati pripombo na 
argumente in dejstva druge strani, vključno 
z mnenji in stališči strokovnjakov;

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da vsi postopki ne bodo potekali osebno in da se lahko v celoti ali delno 
začnejo v pisni obliki. Stranki bi morali imeti tudi pravico izraziti pripombe v zvezi z 
utemeljitvami in dejstvi, ki jih predstavi druga stranka, vključno z vsakim mnenjem ali 
stališčem, ki ga poda strokovnjak.
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Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo spoštovanje 
načela svobode, s tem da zahtevajo 
naslednje:
(a) dogovor med potrošnikom in trgovcem 
o vložitvi pritožbe pri organu ARS za 
potrošnika ni zavezujoč, če je bil sklenjen 
pred nastankom spora in če je potrošnik s 
tem prikrajšan za pravico, da za rešitev 
spora vloži tožbo na sodišču;
(b) izid postopka ARS ne more imeti 
zavezujočega učinka na udeležene strani, 
razen če so pred začetkom postopka 
obveščene o zavezujoči naravi izida in 
izrecno in izrecno izrazijo svojo privolitev. 
Če nacionalni predpisi določajo, da so 
rešitve za trgovca zavezujoče, se izrecna 
privolitev zahteva le od potrošnika.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Če so vzpostavljeni postopki ARS, 
katerih cilj je rešitev spora s predlaganjem 
rešitve, lahko države članice navedejo, da 
so predlagane rešitve teh postopkov ARS 
zavezujoče za trgovca na podlagi izbire 
potrošnika.
V takšnih primerih velja, da se člen 
9(2)(b) in člen 9(2)(c) uporabljata samo 
za potrošnika.

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost nadaljevanja in izvajanja novih shem ARS, da je v 
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primerih, ko se potrošnik odloči sprejeti rezultat postopka, ta sklep zavezujoč za trgovca.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka a – točka ia (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) sodelovanje v postopku ne preprečuje 
možnosti, da stranke uporabijo običajni 
sodni postopek;

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Zakonitost odločitev, sprejetih s 

postopkom ARS
1. Države članice zagotovijo, da potrošnik 
na podlagi izida postopka ARS, tudi tistih, 
ki jih izvajajo fizične osebe iz člena 6(1d), 
za rešitev spora z predložitvijo obvezne 
rešitve za potrošnika, ne bo prikrajšan za 
zaščito, ki mu jo zagotavljajo obvezni 
predpisi iz prava države članice, v kateri 
ima organ ARS sedež.
2. V primeru čezmejnih potrošniških 
sporov države članice zagotovijo, da 
potrošnik na podlagi izida postopkov ARS, 
tudi tistih, ki jih izvajajo fizične osebe iz 
člena 6(1d), za rešitev spora z predložitvijo 
obvezne rešitve za potrošnika, ne bo 
prikrajšan za zaščito, ki mu jo 
zagotavljajo določbe, od katerih ni 
mogoče odstopati z dogovorom v skladu s 
pravom države članice, kjer ima potrošnik 
običajno prebivališče, če je ta zaščita 
zagotovljena v skladu s členom 6 Uredbe 
(ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki 
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se uporablja za pogodbena obligacijska 
razmerja (Rim I)1.
3. Pri postopkih ARS, katerih namen je 
rešitev spora z predlaganjem rešitve, 
države članice zagotovijo, da lahko 
predlagana rešitev temelji tudi na 
pravičnosti in samoregulativnih kodeksih 
ravnanja ali smernicah, pri čemer se 
ustrezno upošteva veljavno pravo.
______________
1 UL L 177, 4.7.2008, str.6.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9b
Zaupnost postopkov ARS

1. Države članice zagotovijo, da organi 
ARS ali fizične osebe, odgovorne za 
alternativno reševanje spora, razen v 
primeru, da stranke sklenejo drugače, ne 
morejo biti prisiljene posredovati dokazov 
v civilnih in gospodarskih sodnih 
postopkih ali postopkih arbitraže o 
informacijah, ki izhajajo iz postopka ARS 
ali so z njo povezane, razen v primerih:
(a) kadar je to potrebno zaradi 
pomembnih razlogov javnega reda 
zadevne države članice, zlasti kadar je 
treba zagotoviti zaščito interesov otrok ali 
preprečiti poseg v telesno ali duševno 
integriteto osebe;
(b) kadar je razkritje vsebine izida 
postopka ARS potrebno za izvajanje ali 
izvrševanje tega izida.
2. Nobena določba iz odstavka 1 državam 
članicam ne preprečuje uzakonitve 
strožjih ukrepov za zaščito zaupnosti 
postopka ARS. 
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Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 c
Učinek postopka ARS na prekluzivne in 

zastaralne roke
1. Države članice zagotovijo, da stranke, 
ki so v poskusu reševanja spora izbrale 
postopek ARS, zaradi izteka prekluzivnih 
ali zastaralnih rokov v postopku ARS v 
nadaljevanju ne izgubijo možnosti uvedbe 
sodnega postopka ali arbitraže.
2. Odstavek 1 ne posega v določbe o 
prekluzivnih ali zastaralnih rokih, ki so 
del mednarodnih sporazumov, katerih 
pogodbenice so države članice.

Obrazložitev
Uporaba postopkov ARS ne bi smela ovirati dostopa do običajnih sodnih postopkov.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da trgovci s 
sedežem na njihovem ozemlju potrošnike 
obvestijo o organih ARS, ki jih pokrivajo 
in ki so pristojni za reševanje morebitnih 
sporov med njimi in potrošniki. Te 
informacije vključujejo spletne naslove 
zadevnih organov ARS, navajajo pa tudi, 
ali se trgovec zavezuje k uporabi teh 
organov za reševanje sporov s potrošniki.

1. Države članice zagotovijo, da trgovci s 
sedežem na njihovem ozemlju potrošnike 
obvestijo o organih ARS, za katere se 
zavezujejo, da jih bodo uporabili za 
reševanje morebitnih sporov med njimi in 
potrošniki. Te informacije vključujejo 
spletne naslove zadevnih organov ARS.
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Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije iz odstavka 1 so enostavno, 
neposredno, vidno in trajno dostopne na 
spletišču trgovca, če ga ima, v splošnih 
pogojih pogodb o prodaji blaga ali 
opravljanju storitev, sklenjenih med 
trgovcem in potrošnikom, ter na računih, 
povezanih s takimi pogodbami. V njih 
mora biti navedeno, kje so dostopne 
dodatne informacije o zadevnem organu 
ARS in pogojih za njegovo uporabo.

2. Informacije iz odstavka 1 so razumljive, 
jasne in lahko dostopne.

(a) na spletišču trgovca, če ga ima;
(b) če je ustrezno, v splošnih pogojih 
pogodb o prodaji blaga ali opravljanju 
storitev, sklenjenih med trgovcem in 
potrošnikom; in

(c) kadar trgovec potrošnika pisno obvesti 
o zavrnitvi pritožbe, ki jo neposredno 
prejme.
V njih mora biti navedeno, kje so dostopne 
dodatne informacije o zadevnem organu 
ARS in pogojih za njegovo uporabo.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Določbe tega člena ne posegajo v 
določbe členov 6, 7 in 8 
Direktive 2011/83/EU glede obveščanja 
potrošnikov pri pogodbah, sklenjenih na 
daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

3. Določbe tega člena ne posegajo v 
določbe členov 6, 7 in 8 Direktive 
2011/83/EU glede obveščanja potrošnikov 
pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali 
zunaj poslovnih prostorov, člena 3 
Direktive 2002/65/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 
2002 o trženju finančnih storitev 
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potrošnikom na daljavo1 ter člena 185 
Direktive 2009/138/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 
2008 o začetku opravljanja in opravljanju 
dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja 
(Solventnost II)2.

______________
1 UL L 271, 9.10.2002, str.16.
2 UL L 335, 17.12.2008, str. 1.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija objavi seznam z imeni in 
kontaktnimi podatki mrež iz odstavka 1. 
Komisija po potrebi seznam posodobi 
vsaki dve leti.

3. Komisija objavi seznam z imeni in 
kontaktnimi podatki mrež iz odstavka 1. 
Komisija seznam posodobi vsaki dve leti.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica imenuje pristojni 
organ za spremljanje delovanja in razvoja 
organov ARS, ki imajo sedež na njenem 
ozemlju. Vsaka država članica o organu, 
ki ga je imenovala, obvesti Komisijo.

1. Vsaka država članica imenuje pristojni 
organ za spremljanje delovanja in razvoja 
organov ARS, ki imajo sedež na njenem 
ozemlju. V primeru sektorskega ARS 
lahko države članice določijo pristojni 
organ za vsak sektor. Vsaka država članica 
o organih, ki jih je imenovala, obvesti 
Komisijo.

Obrazložitev
Nekateri organi ARS so sektorski. Zelo težko bi bilo naloge spremljanja zaupati le enemu 
organu, ki bi pokrival vse sektorje, prav tako bi to pomenilo veliko breme za ta organ. 
Možnost določitve pristojnega organa za vsak sektor bi imeti tiste države članice, ki nimajo 
enotnega pristojnega organa za vse sektorje.
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Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) raven upoštevanja izidov postopkov 
ARS, če je znana;

(d) raven upoštevanja izidov postopkov 
ARS;

Obrazložitev
Organi ARS bi morali imeti nalogo, da spremljajo spoštovanje izidov. To je pomemben 
pokazatelj učinkovitosti shem ARS, potrošnikom in podjetjem pa pomaga pri odločanju, ali se 
uporaba postopkov ARS izplača.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ponavljajoče se težave, ki povzročajo 
spore med potrošniki in trgovci;

(f) ponavljajoče se težave, ki povzročajo 
spore med potrošniki in trgovci, katerim se 
lahko priložijo smernice za reševanje, 
zlasti predlogi za obravnavo teh zadev;

Obrazložitev
Zaradi olajšanja izmenjave najboljših praks bi bilo morda koristno, da organi ARS zagotovijo 
smernice za reševanje na podlagi rešenih primerov, obenem pa s tem ohranijo zaupnost.

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak pristojni organ na podlagi ocene iz 
odstavka 1 sestavi seznam organov ARS, 
ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1.

2. Vsak pristojni organ na podlagi ocene iz 
odstavka 1 sestavi seznam organov ARS, 
ki so bili obveščeni in izpolnjujejo pogoje 
iz odstavka 1.

Obrazložitev
Jasno mora biti, da organi nimajo diskrecijske pravice, da zavrnejo vključitev na seznam, če 
ocena kaže, da shema ARS spoštuje določbe iz poglavja II.
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Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) potrebo po fizični prisotnosti strank ali 
njihovih zastopnikov, če je to ustrezno; ter

(e) potrebo po fizični prisotnosti strank ali 
njihovih zastopnikov, če je to ustrezno, z 
navedbo možnosti reševanja spora brez 
fizične navzočnosti strank ali njihovih 
zastopnikov, če imajo stalno prebivališče 
ali običajno prebivališče v različnih 
državah članicah; ter

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi odstranijo organ ARS s 
seznama, če ta organ ne izpolnjuje več 
zahteve iz odstavka 1. Seznam se 
nemudoma posodobi, Komisiji pa se 
posredujejo relevantne informacije.

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 5 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsak pristojni organ vsaki dve leti 
objavi poročilo o razvoju in delovanju 
organov ARS. V poročilu so zlasti:

5. Vsak pristojni organ vsaki dve leti 
objavi poročilo o razvoju in delovanju 
organov ARS ter ga posreduje Komisiji. V 
poročilu so zlasti:

Obrazložitev
Zaradi dobrega sodelovanja med Komisijo in nacionalnimi pristojnimi organi je zaželeno, da 
slednji svoja poročila pošljejo Komisiji, ki bi potem centralizirala informacije, saj bi ji to 
olajšalo zbiranje informacij.
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