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31. 1. 2012

SDĚLENÍ ČLENŮM
(07/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko německé Spolkové rady k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a 
o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice 
o alternativním řešení spotřebitelských sporů)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za problematiku dodržování zásady 
subsidiarity odpovědný Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko německé Spolkové rady 
týkající se výše uvedeného návrhu.
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Spolková rada, dokument 772/11 (rozhodnutí)

24.01.12

Rozhodnutí

Spolkové rady

Komora pro evropské záležitosti

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 
(směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)

COM(2011) 793 v konečném znění

V souladu s čl. 12 písm. b) SEU přijala Spolková rada dne 24. ledna 2012 prostřednictvím své 
Komory pro evropské záležitosti stanovisko uvedené v příloze.

Rozhodnutí bylo přijato v souladu s § 45 i jednacího řádu Spolkové rady.

Příloha

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 
(směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)

COM(2011) 793 v konečném znění

1. Spolková rada sdílí názor Komise, že prosazování právních předpisů týkajících se ochrany 
spotřebitele je třeba usnadnit rovněž řešením sporů mimosoudní cestou. Mimosoudní 
řešení sporů může stranám sporu přinést určité výhody. Především je obvykle méně 
nákladné, snadněji dostupné a celý postup je flexibilnější než řešení sporů soudní cestou.

2. Spolková rada podporuje cíl stanovený Komisí, tj. povzbuzovat i nadále přeshraniční 
maloobchod, a zejména elektronické přeshraniční podnikání. Intenzivnější využití 
možností, které skýtá přeshraniční obchod, může být bezpochyby přínosné jak pro 
spotřebitele, tak pro podniky. Spolková rada proto vítá zavedení opatření ke zvýšení 
důvěry a dodatečných pobídek pro přeshraniční obchod na úrovni EU, jsou-li skutečně 
smysluplné a zakládají-li se na některé z pravomocí EU.

3. Spolková rada zastává názor, že návrh směrnice o alternativním řešení spotřebitelských 
sporů ve stávajícím znění nevychází z právního základu zakotveného ve Smlouvách, jenž 
je nutný pro činnost EU. Návrh navíc není v souladu se zásadou subsidiarity.

4. Návrh směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů se nemůže opřít o článek 114 
SFEU, který je v návrhu uveden jako právní základ, neboť podle návrhu má být 
vybudována a financována rozsáhlá infrastruktura subjektů pro mimosoudní řešení i čistě 
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vnitrostátních spotřebitelských sporů, které vyplývají z nákupu zboží či poskytnutí služeb.

Jak je uvedeno v důvodové zprávě návrhu, vyplývá souvislost s vnitřním trhem 
požadovaná článkem 114 SFEU z toho, že zvýšením důvěry spotřebitelů v systémy pro 
mimosoudní řešení sporů je možné povzbudit přeshraniční maloobchod.

Spolková rada se domnívá, že je přinejmenším možné, aby existence infrastruktury pro 
mimosoudní řešení přeshraničních sporů zvýšila důvěru spotřebitelů v přeshraniční obchod 
a poptávku spotřebitelů po výrobcích a službách nabízených v jiných členských státech. 
Těžko si však lze představit, proč by členské státy měly být pod záminkou podpory 
přeshraničního podnikání povinny přijímat předpisy zajišťující systém právní ochrany 
prostřednictvím mimosoudního řešení sporů pro čistě vnitrostátní případy. Úprava čistě 
vnitrostátních sporů nemá totiž žádný viditelný vliv na motivaci spotřebitelů nakupovat 
v zahraničí.

Není zapotřebí ani k zajištění fungujícího mimosoudního řešení v případě přeshraničních 
sporů. Pro přeshraniční spory, které jsou navíc spojeny se zvláštními problémy (jazyk 
řešení sporu, určení rozhodného práva atd.), mohou být vytvořeny vlastní zvláštní subjekty 
pro mimosoudní řešení sporů.

Proto není třeba přistupovat k vytváření subjektů pro řešení vnitrostátních sporů. Spolková 
rada se domnívá, že jejich vytváření by s ohledem na počet sporů a rozsah zásahu do 
pravomocí jednotlivých členských států nebylo přiměřené ani za předpokladu, že 
přeshraniční maloobchod se v budoucnosti stane dynamičtějším.

5. Ani jiné právní základy přicházející v úvahu, jako je čl. 81 odst. 2 písm. g) SFEU či čl. 169 
odst. 2 písm. b) SFEU, nemohou být použity jako právní základ návrhu ve stávajícím 
znění. Opatření podle čl. 81 odst. 2 písm. g) SFEU musí sloužit rozvíjení soudní 
spolupráce v občanských věcech s přeshraničním rozměrem. Ale i na základě tohoto 
ustanovení by Unie byla omezena na opatření, která se týkají přeshraničních sporů. Jak 
stanoví čl. 169 odst. 2 písm. b) SFEU, může EU v oblasti ochrany spotřebitele přijímat 
pouze opatření, která podporují, doplňují a sledují politiku členských států. Plošné 
vybudování a financování systému pro mimosoudní řešení všech spotřebitelských sporů 
vyplývajících ze smluv o koupi zboží či poskytnutí služeb však neznamená pouhou 
podporu politiky ochrany spotřebitele daného členského státu ani tehdy, existují-li již četné 
subjekty pro řešení sporů, z nichž lze při provádění opatření vycházet. Směrnice 
o alternativním řešení spotřebitelských sporů totiž představuje pouze první krok směrem 
k plošnému systému se státním dohledem a s určitými požadavky na kvalitu.

6. Tím, že návrh směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů stanovuje 
vybudování, financování a kontrolu plošné infrastruktury tvořené subjekty pro mimosoudní 
řešení vnitrostátních sporů, dostává se navíc do rozporu se zásadou subsidiarity v úzkém 
slova smyslu. Rozšíření o vnitrostátní případy není z výše uvedených důvodů pro 
fungování vnitřního trhu nezbytné. Stačí, pokud mimosoudní řešení vnitrostátních sporů 
upraví samy členské státy. Pouze v oblasti přeshraničních sporů znamená aktivita EU 
přidanou hodnotu, neboť organizaci a zprostředkování mimosoudního řešení 
přeshraničních sporů lze lépe zajistit na vyšší úrovni.

7. Spolková rada proto považuje za vhodné, aby v souladu s návrhy nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady o společné právní úpravě prodeje (dokument SR 617/11 a k 617/11) 
a online řešení spotřebitelských sporů (dokument SR 774/11 a k 774/11) a v souladu 
s platnou směrnicí o mediaci (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/52/ES ze 
dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech, 
Úř. věst. L 136, 24.5.2008, s. 3) byla oblast působnosti navržené směrnice omezena na 
přeshraniční případy.


