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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

31.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(07/2012)

Относно: Мотивирано становище на Бундесрата на Федерална Република Германия 
относно  предложението за Директива на Европейския парламент и на 
Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС 
за потребители)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD)

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Бундесрата на Федерална 
република Германия относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Федерален съвет печатен материал, 772/11 (Решение)

24.01.12

Решение

на Бундесрата

Камара по европейски въпроси

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно 
решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители)

COM(2011) 793 окончателен

На 24 януари 2012 г. Камарата по европейски въпроси на Бундесрата прие, съобразно 
член 12, буква б) от ДЕС, посоченото в приложението становище.

Решението е взето съобразно член 45, буква и) от Правилника за дейността на 
Бундесрата.

Приложение

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно 
решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и
Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители)

COM(2011) 793 окончателен

1. Бундесратът споделя виждането на Комисията, че прилагането на правото на 
потребителите трябва да се улесни и посредством извънсъдебното решаване на 
спорове. Решаването на спорове извън рамките на държавните съдилища може да е 
свързано с предимства за страните в даден конфликт. В частност, често пъти 
извънсъдебното решаване на спорове е свързано с по-малко разходи, по-лесно 
достъпно е и по-гъвкаво в процедурно отношение от решаването на спорове от 
държавните съдилища.

2. Бундесратът подкрепя целта на Комисията за това, да насърчи в по-голяма степен 
трансграничната търговия на дребно и по-специално електронната търговия. 
Несъмнено засиленото използване на възможностите на трансграничната търговия 
може да бъде от полза както за потребителите, така и за предприятията. Във връзка с 
това, Бундесратът е с положителна нагласа по отношение на установяването на 
мерки за изграждане на доверието или на допълнителни стимули за трансграничната 
търговия на равнището на ЕС дотолкова, доколкото те са разумни по същество и 
свързани с правомощия на ЕС.

3. Бундесратът застъпва становището, че предложението за директива за алтернативно 
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решаване на спорове във вида, в който е представено, не се основава на правно 
основание от Договорите, което да позволява действия от страна на ЕС. При това, 
предложението не спазва принципа на субсидиарност.

4. Предложението за директива за алтернативно решаване на спорове не е обхванато от 
предоставеното от член 114 ДФЕС правно основание, тъй като то предвижда – също 
и за спорове с чисто национален характер, създаването и финансирането на 
широкообхватна инфраструктура от структури за извънсъдебно решаване на 
потребителски спорове, свързани с покупката на стоки или предоставянето на 
услуги.

Съобразно обосновката на предложението, необходимата съобразно член 114 от 
ДФЕС връзка с вътрешния пазар следва от това, че посредством засилването на 
доверието на потребителите в системите за извънсъдебно решаване на спорове може
да се насърчи трансграничната търговия на дребно.

Бундесратът застъпва становището, че е най-малкото допустимо, наличието на 
инфраструктура за извънсъдебното решаване на трансгранични спорове да засили 
доверието на потребителите в трансграничната търговия и търсенето от тяхна страна 
на продукти и услуги, които се предлагат в други държави членки. При все това, не 
съществува разумна причина, поради която държавите членки – под предлог, 
свързан с насърчаването на трансграничната търговия, да бъдат задължавани да 
приемат разпоредби на система за правна защита в областта на извънсъдебното 
решаване на спорове по отношение на ситуации с чисто национален характер. 
Регулирането на спорове с чисто национален характер има явно въздействие върху 
мотивацията на потребителите да пазаруват от други държави.

То не е необходимо за гарантирането на добре функциониращо извънсъдебно 
решаване на трансгранични спорове. Това е така, защото за трансграничните 
спорове, при които възникват особени затруднения (език на решаването на спора, 
уточняване на приложимото право и т.н.), могат да се създадат специализирани 
структури за извънсъдебно решаване на спорове.

Поради това прибягването до структури за решаване на спорове за национални 
спорове не е необходимо. Според Бундесрата, с оглед на броя на споровете и на 
обхвата на намесата в правомощията на държавите членки, то няма да е 
пропорционално дори ако се основе на това, че чрез него трансграничната търговия 
на дребно ще стане по-динамична в бъдеще.

5. Други евентуални правни основания, като например член 81, параграф 2, буква ж) на 
ДФЕС, не могат да служат като такива за предложението в неговия настоящ вид. 
Мерки в съответствие с член 81, параграф 2, буква ж) на ДФЕС трябва да служат на 
развитието на съдебно сътрудничество по граждански въпроси с трансграничен 
аспект. И при тази основа на правомощията, Съюзът би бил ограничен до мерки, 
които засягат трансгранични спорове. По смисъла на член 169, параграф 2, буква б) 
на ДФЕС в областта на защитата на потребителите от страна на ЕС са възможни 
само мерки за подкрепа, допълване и надзор върху политиката на държавите членки. 
При все това, в решението за създаване и финансиране на широкообхватна система 
за извънсъдебно решаване на различни потребителски спорове, свързани с договори 
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за покупка и предоставяне на услуги, не се съдържа подкрепа за политиката на 
държавите членки за защита на потребителите, дори да са налице многобройни 
структури за решаване на спорове, с помощта на които би могло да се осъществи 
прилагането на мярката. Тъй като с директивата относно алтернативно решаване на 
спорове за първи път се установяват основни насоки за широкообхватна, подлежаща 
на държавен контрол система с определени изисквания за качество.

6. Доколкото предложението за директива за алтернативно решаване на спорове 
предвижда създаване, финансиране и надзор върху широкообхватна инфраструктура 
от структури за извънсъдебно решаване на спорове дори с чисто национален 
характер, то нарушава принципа на субсидиарност в тесен смисъл. Включването на 
национални ситуации не е необходимо за функционирането на вътрешния пазар 
поради горепосочените причини. За такива ситуации е достатъчно регулирането на 
извънсъдебното решаване на спорове от държавите членки. Действия от страна на 
ЕС са свързани с добавена стойност само по отношение на трансгранични спорове, 
тъй като организацията и осъществяването на процедури за извънсъдебно решаване 
на трансгранични спорове може да се осъществи по-добре на равнището на ЕС.

7. Във връзка с това Бундесратът счита за целесъобразно, в съответствие с 
предложенията за регламенти на Европейския парламент и на Съвета за общо 
европейско право за продажбите (Бундесрат – печатен материал 617/11 и относно 
617/11) и за уреждането на спорове онлайн (Бундесрат – печатен материал 774/11 и 
относно 774/11), както и действащата Директива за медиацията (Директива 
2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно 
някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси;  ОВ 
L 136, 24 Май 2008 г., стр.  3) приложното поле на предложената директива да се 
ограничи до трансгранични въпроси.


