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Αφορά: Αιτιολογημένη γνώμη του Γερμανικού Bundesrat επί της πρότασης οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του γερμανικού Bundesrat
σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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Bundesrat  έγγραφο 772/11 (Απόφαση)

24.01.12

Απόφαση

του Bundesrat

Europakammer

Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)

COM/2011/793 τελικό

Το Bundesrat ενέκρινε μέσω του Europakammer την 24η Ιανουαρίου 2012 την 
επισυναπτόμενη γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 12 στοιχείο β) ΣΕΕ.

Η απόφαση εγκρίθηκε βάσει της § 45 i του Εσωτερικού Κανονισμού του Bundesrat.

Προσάρτημα

Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)

COM/2011/793 τελικό

1. Το Bundesrat συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών πρέπει να διευκολύνεται και από την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. 
Η επίλυση των διαφορών εκτός κρατικών δικαστηρίων μπορεί να έχει πλεονεκτήματα για 
τα εμπλεκόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, η εξωδικαστική επίλυση διαφορών είναι συχνά 
οικονομικότερη, πιο προσιτή και πιο ευέλικτη ως προς τη διαδικασία συγκριτικά με την 
επίλυση διαφορών στα κρατικά δικαστήρια.

2. Το Bundesrat υποστηρίζει το στόχο της Επιτροπής για περαιτέρω τόνωση του 
διασυνοριακού λιανικού εμπορίου και ιδιαίτερα του διασυνοριακού ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Η μεγαλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του διασυνοριακού εμπορίου 
μπορεί αναμφίβολα να αποτελέσει πλεονέκτημα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για 
τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, το Bundesrat ενδιαφέρεται για τη δημιουργία μέτρων 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή επιπλέον κινήτρων για το διασυνοριακό εμπόριο σε επίπεδο 
ΕΕ, εφόσον αυτά είναι αντικειμενικά επωφελή και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ.

3. Το Bundesrat θεωρεί ότι η πρόταση οδηγίας σχετικά με την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών ως έχει δεν στηρίζεται στη νομική βάση των συνθηκών, η οποία είναι 
απαραίτητη για τη δράση της ΕΕ. Επιπλέον, η πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας.
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4. Η πρόταση οδηγίας σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν καλύπτεται από τη 
νομική βάση του άρθρου 114 ΣΛΕΕ εφόσον προβλέπει και για τις αμιγώς ενδοκρατικές 
διαφορές τη δημιουργία και χρηματοδότηση εκτεταμένης υποδομής για εξωδικαστική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών, οι οποίες προκύπτουν από την αγορά προϊόντων ή την 
παροχή υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης οδηγίας, η σύνδεση με την εσωτερική 
αγορά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 114 ΣΛΕΕ, προκύπτει από το γεγονός ότι η ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα εξωδικαστικά συστήματα επίλυσης διαφορών 
μπορεί να προωθήσει το διασυνοριακό λιανικό εμπόριο.

Σύμφωνα με το Bundesrat, είναι τουλάχιστον εύλογο το γεγονός ότι η ύπαρξη υποδομής 
για εξωδικαστική επίλυση διασυνοριακών διαφορών θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στο διασυνοριακό εμπόριο, καθώς και τη ζήτηση για προϊόντα και 
υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλα κράτη μέλη. Ωστόσο δεν υπάρχει κάποιος προφανής 
λόγος για το ενδεχόμενο να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ρυθμίσεις στο 
δικαστικό τους σύστημα σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών για αμιγώς 
ενδοκρατικές υποθέσεις στο πλαίσιο της προώθησης του διασυνοριακού εμπορίου. Η 
ρύθμιση αμιγώς ενδοκρατικών διαφορών δεν έχει αισθητή επίδραση στην πρόθεση των 
καταναλωτών να προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές.

Επιπλέον, η ρύθμιση ενδοκρατικών διαφορών δεν είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση 
λειτουργικής εξωδικαστικής επίλυσης διασυνοριακών διαφορών. Στις διασυνοριακές 
διαφορές προκύπτουν ιδιαίτερες δυσκολίες (γλώσσα επίλυσης των διαφορών, 
προσδιορισμός της εφαρμοστέας νομοθεσίας κλπ), επομένως μπορούν να δημιουργηθούν 
εξειδικευμένοι εξωδικαστικοί τρόποι επίλυσης ειδικά για τις διαφορές αυτές.

Για το λόγο αυτό, η προσφυγή σε φορείς επίλυσης ενδοκρατικών διαφορών δεν είναι 
απαραίτητη. Σύμφωνα με το Bundesrat, δεδομένου του αριθμού των διαφορών και του 
βαθμού επέμβασης στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, η προσφυγή αυτή δεν θα ήταν 
αναλογική, ακόμα και εφόσον θεωρείτο ότι το διασυνοριακό λιανικό εμπόριο θα 
αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική στο μέλλον.

5. Λοιπές υπό εξέταση νομικές βάσεις, όπως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχείο ζ ΣΛΕΕ ή 
το άρθρο 169 παράγραφος 2 στοιχείο β ΣΛΕΕ δεν μπορούν επίσης να στηρίξουν την 
πρόταση ως έχει. Σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχείο ζ ΣΛΕΕ, τα μέτρα 
πρέπει να εξυπηρετούν την ανάπτυξη δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις οι 
οποίες έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Ακόμα και με αυτή τη βάση αρμοδιοτήτων, η ΕΕ 
θα περιοριζόταν μόνο σε μέτρα που σχετίζονται με διασυνοριακές διαφορές. Σύμφωνα με 
το άρθρο 169 παράγραφος 2 στοιχείο β ΣΛΕΕ, στον τομέα της προστασίας καταναλωτών 
από την πλευρά της ΕΕ μπορούν να ληφθούν μονάχα μέτρα που στηρίζουν, 
συμπληρώνουν και παρακολουθούν την πολιτική των κρατών μελών. Η απόφαση για τη 
δημιουργία και χρηματοδότηση ενός εξωδικαστικού συστήματος επίλυσης διαφορών για 
το σύνολο των καταναλωτικών διαφορών που προκύπτουν από συμβάσεις πώλησης και 
παροχής υπηρεσιών δεν στηρίζει απλώς την πολιτική προστασίας καταναλωτών των 
κρατών μελών, εφόσον υπάρχουν ήδη αρκετοί φορείς επίλυσης διαφορών, οι οποίοι θα 
μπορούσαν να στηριχθούν στην εφαρμογή του μέτρου. Είναι γεγονός ότι η οδηγία για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών θεσπίζει για πρώτη φορά βασικές κατευθυντήριες γραμμές 
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για ένα εκτεταμένο και κρατικά ελεγχόμενο σύστημα με συγκεκριμένες ποιοτικές 
απαιτήσεις.

6. Εφόσον η πρόταση οδηγίας σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών προβλέπει τη 
δημιουργία, χρηματοδότηση και εποπτεία μίας εκτεταμένης υποδομής για εξωδικαστική 
επίλυση διαφορών που καλύπτει και τις ενδοκρατικές διαφορές, τότε η πρόταση αυτή δεν 
συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας κατά τη στενή της έννοια. Οι παραπάνω λόγοι 
αποδεικνύουν ότι η κάλυψη εσωτερικών υποθέσεων δεν είναι απαραίτητη για τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Για τις καθαρά ενδοκρατικές υποθέσεις αρκεί να 
ρυθμίζουν τα κράτη μέλη τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.  
Συγκεκριμένα για τις διασυνοριακές διαφορές η δράση της ΕΕ συνδέεται με ένα επιπλέον 
πλεονέκτημα διότι η οργάνωση και κοινοποίηση εξωδικαστικών διαδικασιών επίλυσης 
διαφορών μπορεί να εκτελείται καλύτερα σε ευρύτερο επίπεδο.

7. Επομένως το Bundesrat θεωρεί σκόπιμο να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής της 
προτεινόμενης οδηγίας σε διασυνοριακές υποθέσεις, σύμφωνα με τις προτάσεις 
κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων (έγγραφο του Bundesrat 617/11 και στο 
617/11) και την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (έγγραφο του Bundesrat 774/11 και στο 
774/11), καθώς και με την ισχύουσα οδηγία για τη διαμεσολάβηση (οδηγία 2008/52/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα 
θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΕΕ L 136 της 24ης Μαΐου 
2098, σ. 3).


