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Temats:  Vācijas Bundesrāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par to strīdu alternatīvu izšķiršanu, kas saistīti ar patērētāju 
tiesību aizsardzību, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un 
Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par strīdu alternatīvu izšķiršanu)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Vācijas Bundesrāta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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Bundesrāts brošūra Nr. 772/11 (lēmums)

24.01.12

Bundesrāta
lēmums

Eiropas lietu palāta

Vācijas Bundesrāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai par to strīdu alternatīvu izšķiršanu, kas saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzību, un 
grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par strīdu 
alternatīvu izšķiršanu)

COM(2011)0793 galīgā redakcija.

Bundesrāta Eiropas lietu palāta 2012. gada 24. janvārī saskaņā ar ES līguma 12. panta 
b) punktu pieņēma atzinumu, kas izklāstīts pielikumā.
Lēmums ir pieņemts saskaņā ar Bundesrāta reglamenta 45. pantu.

Pielikums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to strīdu alternatīvu izšķiršanu, 
kas saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzību, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un 
Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par strīdu alternatīvu izšķiršanu)

COM(2011) 793 galīgā redakcija.

1. Bundesrāts piekrīt Komisijas viedoklim par to, ka patērētāju tiesību īstenošana ir 
jāatvieglo, izmantojot arī strīdu izšķiršanu ārpustiesas kārtībā. Strīdu izšķiršana, 
nevēršoties valsts tiesā, var konflikta pusēm nodrošināt priekšrocības. Īpaši jāņem vērā tas, 
ka konfliktu risinājumi, neiesaistot tiesu iestādes, bieži rada mazākus izdevumus, ir 
vienkāršāk pieejami un to īstenošanas procedūras ir elastīgākas nekā tas ir, izšķirot strīdus 
valsts tiesā.

2. Bundesrāts atbalsta Komisijas mērķi turpināt sekmēt pārrobežu mazumtirdzniecību un jo 
īpaši elektronisko tirdzniecību. Nav šaubu, ka pastiprināta iespēju izmantošana veikt 
pārrobežu tirdzniecību var radīt priekšrocības gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Tāpēc 
Bundesrāts atzinīgi vērtē uzticēšanos veicinošus pasākumus un stimulus pārrobežu 
tirdzniecībai ES līmenī, ja tie objektīvi ir lietderīgi un ja to pieņemšana ir ES kompetencē.

3. Bundesrāts uzskata, ka Direktīvas priekšlikumu par strīdu alternatīvu izšķiršanu pašreizējā 
veidā nav iespējams balstīt uz nepieciešamo, no Līgumiem izrietošu juridisko pamatu, kas 
paredzētu ES rīcību. Turklāt priekšlikumā nav ievērots subsidiaritātes princips.

4. Priekšlikums direktīvai par strīdu alternatīvu izšķiršanu tādējādi neatbilst norādītajam 
juridiskajam pamatam, kas paredzēts LESD 114. pantā, jo ar to tiek noteikta tādu 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas iestāžu visaptverošas infrastruktūras izveidošana un 
finansēšana, kas domātas patērētāju tiesību aizsardzības nodrošināšanai saistībā ar preču 
iegādi un pakalpojumu sniegšanu un kuru kompetencē būtu arī iekšzemes strīdu izšķiršana.
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No priekšlikuma pamatojuma var secināt, ka LESD 114. pantā noteiktā saistība ar iekšējo 
tirgu izriet no tā, ka, nostiprinot patērētāju uzticēšanos ārpustiesas strīdu izšķiršanas 
sistēmām, var veicināt pārrobežu mazumtirdzniecību.

Bundesrāts uzskata, ka var vismaz pieļaut, ka pārrobežu strīdu ārpustiesas izšķiršanas 
infrastruktūras pastāvēšana stiprina patērētāju uzticēšanos pārrobežu tirdzniecībai un 
palielina pieprasījumu pēc ražojumiem un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti citās 
dalībvalstīs. Tomēr nav iespējams iedomāties izskaidrojamu iemeslu tam, kāpēc 
dalībvalstīm, ņemot vērā pārrobežu komercattiecību veicināšanas nepieciešamību, varētu 
uzlikt par pienākumu pieņemt noteikumus par tiesību aizsardzības sistēmu, kas paredzēta 
strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, attiecībā uz situācijām, kas skar tikai iekšzemes 
strīdus. Nav iespējams secināt, ka iekšzemes strīdu regulējums ietekmētu patērētāju 
motivāciju veikt pārrobežu iepirkumus.

Šis regulējums nav arī nepieciešams, lai nodrošinātu funkcionējošu strīdu izšķiršanu 
ārpustiesas kārtībā attiecībā uz pārrobežu strīdiem. Attiecībā uz pārrobežu strīdiem, 
saistībā ar kuriem rodas īpašas grūtības (konflikta risinājuma valoda, piemērojamo tiesību 
aktu noteikšana utt.), var izveidot atsevišķas specializētas ārpustiesas strīdu izšķiršanas 
iestādes.

Šajā sakarībā nav nepieciešams izmantot strīdu izšķiršanas iestādes, kas paredzētas 
iekšzemes strīdiem. Bundesrāts uzskata, ka tas, ņemot vērā strīdu skaitu un iejaukšanās 
apjomu dalībvalstu kompetencē, nebūtu samērīgi pat tad, ja pieņemtu, ka pārrobežu 
mazumtirdzniecība turpmāk kļūtu dinamiskāka.

5. Priekšlikumu pašreizējā redakcijā nav iespējams balstīt arī uz citiem juridiskiem pamatiem, 
kurus varētu apsvērt, piemēram, LESD 81. panta 2. punkta g) apakšpunktu vai LESD 
169. panta 2. punkta b) apakšpunktu. Tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar LESD 
81. panta 2. punkta g) apakšpunktu, ir jākalpo tiesu iestāžu sadarbības attīstībai civillietās, 
kurām ir pārrobežu dimensija. Tomēr, izmantojot arī šo kompetences pamatojumu, 
Savienības rīcība būtu ierobežota, un tā varētu pieņemt vienīgi tiesību aktus, kas attiecas uz 
pārrobežu strīdiem. Balstoties uz LESD 169. panta 2. punkta b) apakšpunktu, patērētāju 
tiesību aizsardzības jomā ir iespējams pieņemt Savienības tiesību aktus, kuru mērķis ir 
atbalstīt, papildināt un pārraudzīt dalībvalstu politiku. Tomēr, pieņemot lēmumu par 
visaptverošas ārpustiesas strīdu izšķiršanas sistēmas izveidošanu un finansēšanu, kas 
attiektos uz visiem strīdiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā, kuri izriet no pirkuma un 
pakalpojumu līgumiem, nevar uzskatīt, ka runa ir vienīgi par dalībvalstu patērētāju tiesību 
aizsardzības politikas atbalstīšanu, ja jau pastāv daudzas strīdu izšķiršanas iestādes, kuras 
varētu izmantot tiesību akta īstenošanas gadījumā. Jāņem vērā, ka ar direktīvu par strīdu 
alternatīvu izšķiršanu tiek noteiktas fundamentālas pamatnostādnes visaptverošai sistēmai, 
kura jāpārrauga valstij un attiecībā uz kuru tiek izvirzītas konkrētas kvalitātes prasības.

6. Ciktāl priekšlikums direktīvai par strīdu alternatīvu izšķiršanu paredz ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas iestāžu visaptverošas infrastruktūras izveidošanu, finansēšanu un pārraudzību 
arī attiecībā uz iekšzemes strīdiem, ar to turklāt šaurākā nozīmē tiek pārkāpts 
subsidiaritātes princips. Attiecināšana uz iekšzemes situācijām iepriekš izklāstīto iemeslu 
dēļ iekšējā tirgus darbībai nav nepieciešama. Iekšzemes situāciju atrisināšanai pietiek ar 
dalībvalstu regulējumu par strīdu izšķiršanu ārpustiesas kārtībā. Vienīgi attiecībā uz 



PE480.713v01-00 4/4 CM\890530LV.doc

LV

pārrobežu strīdiem ES rīcība ir saistīta ar pievienotās vērtības nodrošināšanu, jo pārrobežu 
strīdu ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūru organizēšanu un izklāstīšanu labāk var veikt 
augstākā līmenī.

7. Tāpēc Bundesrāts uzskata, ka ir nepieciešams ierobežot ierosinātās direktīvas darbības 
jomu, attiecinot to vienīgi uz pārrobežu situācijām, kas atbilstu arī priekšlikumam Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par vienotiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem 
(Bundesrāta brošūra Nr. 617/11 un par 617/11) un regulai par patērētāju strīdu izšķiršanu 
tiešsaistē (Bundesrāta brošūra Nr. 774/11 un par 774/11), kā arī spēkā esošajai direktīvai 
par mediāciju (Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 
2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās, OV L 136, 
24.5.2008., 3. lpp.).


