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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Teisės reikalų komitetas

31.1.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS
(07/2012)

Tema: Vokietijos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva 
dėl vartotojų GAS)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Vokietijos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Bundesratas dokumentas 772/11 (sprendimas)

24.01.12

Bundesrato

sprendimas

Europos reikalų komitetas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų alternatyvaus 
sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS)

COM (2011) 793, galutinis.

2012 m. sausio 24 d. Bundesrato Europos reikalų komitetas pagal ES sutarties 12 straipsnio 
b punktą priėmė pridedamą nuomonę.

Sprendimas priimtas pagal Bundesrato darbo tvarkos taisyklių 45i straipsnį.

Priedas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų alternatyvaus 
sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS)

COM (2011) 793, galutinis.

1. Bundesratas pritaria Komisijos nuomonei, kad reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
vartotojų teisei taikyti, įskaitant alternatyvaus ginčų sprendimo priemones. Ginčų 
sprendimas nesikreipiant į valstybių teismus gali būti palankus konflikto šalims. 
Neteisminis ginčų sprendimas visų pirma dažnai yra pigesnis ir lengviau prieinamas būdas, 
be to, taikomos lankstesnės procedūros negu sprendžiant ginčus valstybės teismuose.

2. Bundesratas remia Komisijos tikslą toliau skatinti tarpvalstybinę mažmeninę prekybą, ypač 
elektroninę prekybą tarp valstybių. Aktyvesnis naudojimasis tarpvalstybinės prekybos 
galimybėmis neabejotinai naudingas ir vartotojams, ir įmonėms. Atsižvelgdamas į tai, 
Bundesratas pritaria tam, kad ES lygmeniu būtų kuriamos priemonės siekiant stiprinti 
pasitikėjimą arba teikiamos papildomos paskatos vykdyti tarpvalstybinę prekybą, jei šios 
priemonės tikslingos ir patenka į ES kompetencijos sritį.

3. Bundesratas laikosi nuomonės, kad esamas pasiūlymas dėl direktyvos dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo nepagrįstas jokiu Sutartyse numatytu teisiniu pagrindu, būtinu 
tam, kad ES galėtų imtis veiksmų. Taigi šis pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo.

4. Pasiūlymas dėl direktyvos dėl alternatyvaus ginčų sprendimo nepatenka į nurodyto teisinio 
pagrindo, t. y. SESV 114 straipsnio taikymo sritį, kadangi pagal šį pasiūlymą siekiant 
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spręsti išimtinai nacionalinio pobūdžio ginčus numatyta sukurti ir finansuoti visą teritoriją 
apimančią neteisminių institucijų, kurioms būtų pavesta spręsti su vartotojų teise susijusius 
ginčus, kylančius įsigyjant prekes arba teikiant paslaugas, infrastruktūrą.

Remiantis pasiūlymo pagrindimu, SESV 114 straipsnyje nustatytas ryšio su vidaus rinka 
reikalavimas tenkinamas atsižvelgiant į tai, kad stiprinant vartotojų pasitikėjimą 
neteisminėmis ginčių sprendimo sistemomis bus skatinama tarpvalstybinė mažmeninė 
prekyba.

Bundesratas mano, jog įmanoma, kad sukūrus neteisminio tarpvalstybinių ginčų sprendimo 
infrastruktūrą būtų sustiprintas vartotojų pasitikėjimas tarpvalstybine prekyba ir padidėtų 
prekių ir paslaugų, siūlomų kitose valstybėse narėse, paklausa. Vis dėlto nėra jokios 
pagrįstos priežasties, kodėl siekiant skatinti tarpvalstybinę prekybą valstybės narės turėtų 
būti įpareigotos priimti nuostatas dėl teisių apsaugos sistemos taikant neteismines ginčų 
sprendimo priemones, kurios būtų taikomos išimtinai nacionalinio pobūdžio ginčams 
spręsti. Šių išimtinai nacionalinių ginčų sprendimas neturi jokios tiesioginės įtakos 
vartotojų motyvacijai pirkti prekes kitose valstybėse narėse.

Be to, ši ginčų sprendimo sistema nereikalinga siekiant užtikrinti veiksmingą neteisminį 
tarpvalstybinių ginčų sprendimą. Tarpvalstybiniams ginčams, susijusiems su ypatingais 
sunkumais (konflikto sprendimo kalba, taikytinos teisės nustatymas ir kt.), spręsti gali būti 
sukurtos atskiros specializuotos neteisminės ginčų sprendimo institucijos.

Šiuo tikslu nebūtina kurti nacionalinių ginčų sprendimo institucijų. Bundesratas mano, kad 
atsižvelgiant į ginčų skaičių ir kišimosi į nacionalinę kompetenciją mastą šių institucijų 
kūrimas nebūtų proporcingas siekiamam tikslui netgi darant prielaidą, kad tarpvalstybinė 
mažmeninė prekyba ateityje bus intensyvesnė.

5. Kitais galimais teisiniais pagrindais, pvz., SESV straipsnio 2 dalies g punktas arba 
169 straipsnio 2 dalies b punktas, irgi negali būti remiamasi siekiant pagrįsti esamą 
pasiūlymą. Priemonės pagal SESV 81 straipsnio 2 dalies g punktą turi būti skirtos 
teisminiam bendradarbiavimui tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose plėtoti. Taigi, 
jeigu būtų remiamasi šiuo teisiniu pagrindu, Sąjunga taip pat turėtų apsiriboti 
priemonėmis, susijusiomis su tarpvalstybiniais ginčais. Pagal SESV 169 straipsnio 2 dalies 
b punktą galimos tik tokios ES priemonės, kuriomis remiama, papildoma ir stebima 
valstybių narių vykdoma politika vartotojų apsaugos srityje. Vis dėlto šiame sprendime, 
pagal kurį numatyta sukurti ir finansuoti visą teritoriją apimančią neteisminių institucijų, 
kurioms būtų pavesta spręsti visus su vartotojų teise susijusius ginčus, kylančius sudarant 
pirkimo arba paslaugų sutartis, sistemą, neapsiribojama vien tik valstybių narių vartotojų 
apsaugos politikos rėmimu, net jeigu jau veikia nemažai ginčų sprendimo institucijų, 
kuriomis galėtų būti remiamasi įgyvendinant šią priemonę. Direktyvoje dėl alternatyvaus 
ginčų sprendimo pirmą kartą nustatomi visą teritoriją apimančios, valstybės prižiūrimos 
sistemos, kuriai taikomi tam tikri kokybės reikalavimai, pagrindai.

6. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pagal pasiūlymą dėl direktyvos dėl alternatyvaus ginčų 
sprendimo numatyta sukurti, finansuoti ir prižiūrėti visą teritoriją apimančią neteisminių 
institucijų infrastruktūrą siekiant spręsti taip pat ir nacionalinio pobūdžio ginčus, tiesiogiai 
pažeidžiamas subsidiarumo principas. Taikymo srities išplėtimas įtraukiant nacionalinius 
ginčus dėl minėtųjų priežasčių nėra būtinas siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą. 
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Nacionalinio pobūdžio ginčams spręsti pakanka valstybių narių taisyklių dėl neteisminio 
ginčų sprendimo priemonių. Tik tarpvalstybinių ginčų atveju ES veiksmai teikia 
papildomos naudos, kadangi neteisminio tarpvalstybinių ginčų sprendimo procedūros gali 
būti geriau organizuojamos ir užtikrinamos veikiant aukštesniu lygmeniu.

7. Taigi, Bundesrato nuomone, nustatant siūlomos direktyvos taikymo sritį reikėtų apsiriboti 
tarpvalstybiniais ginčais, kaip numatyta ir Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymuose 
dėl bendrosios Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisės (Bundesrato dokumentas 617/11 
ir dokumento 617/11 komentaras), dėl ginčų sprendimo internetu (Bundesrato 
dokumentas 774/11 ir dokumento 774/11 komentaras) ir galiojančioje Tarpininkavimo 
direktyvoje (2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/52/EB 
dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų, OL L 136, 2008 5 24, 
p. 3).


