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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(07/2012)

Przedmiot: Uzasadniona opinia niemieckiego Bundesratu w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 
2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

Zgodnie z art. 6 protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego za przestrzeganie zasady pomocniczości 
odpowiedzialna jest Komisja Prawna.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią niemieckiego Bundesratu 
w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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Bundesrat druk nr 772/11 (decyzja)

24.01.12

Decyzja

Bundesratu

Izba ds. Europejskich

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 
2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów)

COM(2011)0793 final

W dniu 24 stycznia 2012 r. Bundesrat w składzie Izby ds. europejskich przyjął opinię (w 
załączniku) na podstawie art. 12 lit. b) TUE.

Decyzję podjęto w trybie §45 regulaminu Bundesratu.

Załącznik

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 
2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich)

COM(2011)0793 final

1. Bundesrat podziela pogląd Komisji, że dochodzenie praw konsumenckich należy ułatwić 
także w drodze pozasądowego rozstrzygania sporów. Rozstrzyganie sporów poza sądami 
powszechnymi może dla ich stron wiązać się z pewnymi korzyściami. W szczególności 
pozasądowe rozstrzyganie sporów jest często tańsze, łatwiej dostępne i ma elastyczniejszą 
procedurę niż rozstrzyganie sporów w sądach powszechnych.

2. Bundesrat popiera cel Komisji, jakim jest dalszy rozwój transgranicznego handlu 
detalicznego, w szczególności transakcji handlu elektronicznego ponad granicami. Nie 
ulega wątpliwości, że większe wykorzystanie możliwości handlu transgranicznego może 
przynieść korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom. Dlatego Bundesrat jest 
otwarty na ustanowienie środków, które zbudują zaufanie, lub tworzenie dodatkowych 
zachęt dla transgranicznego handlu na szczeblu UE, o ile środki takie są uzasadnione pod 
względem merytorycznym i wynikają z określonej kompetencji UE.

3. Bundesrat jest zdania, że w obecnej formie przedmiotowego wniosku dotyczącego 
dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów nie da się oprzeć na 
traktatowej podstawie prawnej, koniecznej do uzasadnienia działania UE. Ponadto wniosek 
nie zachowuje zasady pomocniczości.



CM\890530PL.doc 3/4 PE480.713v01-00

PL

4. Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów nie 
opiera się na podanej podstawie prawnej z art. 114 TFUE w zakresie, w jakim także dla 
czysto krajowych sporów przewiduje on stworzenie i finansowanie obszernej 
infrastruktury w postaci pozasądowych podmiotów rozstrzygających spory konsumenckie 
powstałe w wyniku zakupu towarów lub świadczenia usług.

Zgodnie z uzasadnieniem wniosku wymagane przez art. 114 TFUE odniesienie do rynku 
wewnętrznego ma polegać na tym, że dzięki wzmocnieniu zaufania konsumentów do 
pozasądowych systemów rozstrzygania sporów można zwiększyć transgraniczny handel 
detaliczny.

Zdaniem Bundesratu można sobie co najmniej wyobrazić, że istnienie infrastruktury 
umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów transgranicznych zwiększy zaufanie 
konsumentów do transgranicznego handlu oraz konsumencki popyt na produkty i usługi 
oferowane w innych państwach członkowskich. Brak jednak widocznego powodu, dla 
którego państwa członkowskie miałyby być zobowiązane, z uwagi na wspieranie handlu 
transgranicznego, do przyjmowania przepisów regulujących system prawnej ochrony 
dotyczący pozasądowego rozstrzygania sporów w odniesieniu do spraw czysto krajowych. 
Uregulowanie dotyczące sporów czysto krajowych nie ma widocznego wpływu na 
motywację konsumentów do dokonywania zakupów transgranicznych.

Uregulowanie takie nie jest także konieczne dla zapewnienia sprawnie funkcjonującego 
systemu pozasądowego rozstrzygania sporów transgranicznych. Na potrzeby rozstrzygania 
sporów transgranicznych, w których dodatkowo pojawiają się szczególne trudności (język 
procedury, ustalanie prawa właściwego itp.), można bowiem powołać odrębne, 
wyspecjalizowane, pozasądowe podmioty rozstrzygające spory.

Odwołanie się do podmiotów rozstrzygających spory w sprawach krajowych nie jest w 
tym celu konieczne. Z uwagi na liczbę sporów i zakres, w jakim dochodzi do ingerencji 
w kompetencje państw członkowskich, zdaniem Bundesratu nie byłoby ono 
proporcjonalne  także wówczas, gdy założymy, że transgraniczny handel detaliczny zyska 
w przyszłości na dynamice.

5. Inne brane pod uwagę podstawy prawne, jak art. 81 ust. 2 lit. g) TFUE lub art. 169 ust. 2 
lit. b) TFUE, również nie są w stanie uzasadnić wniosku w jego obecnej formie. Środki 
przewidziane w art. 81 ust. 2 lit. g) TFUE muszą służyć współpracy sądowej w sprawach 
cywilnych z elementem transgranicznym. Także na tej podstawie kompetencyjnej Unia 
byłaby ograniczona do środków, które dotyczą sporów transgranicznych. W dziedzinie 
ochrony konsumentów artykuł 169 ust. 2 lit. b) TFUE umożliwia UE jedynie 
przyjmowanie środków, które wspierają, uzupełniają i nadzorują politykę prowadzoną 
przez państwa członkowskie. Jednak także decyzja o pełnym ustanowieniu i finansowaniu 
pozasądowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich powstałych na gruncie 
umów sprzedaży i o świadczenie usług nie stanowi zwykłego wsparcia polityki państw 
członkowskich w dziedzinie ochrony konsumentów, skoro już istnieją liczne organy 
rozstrzygania sporów, na których można się oprzeć przy wdrażaniu środka. Po raz 
pierwszy bowiem dyrektywa o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów 
przygotowuje grunt pod powszechny, podlegający państwowemu nadzorowi system, 
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w którym obowiązują pewne wymagania jakościowe.

6. Przewidując ustanowienie, finansowanie pełnej infrastruktury dla pozasądowych 
podmiotów rozstrzygających spory oraz nadzór nad nią w odniesieniu także do sporów 
krajowych, wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów narusza ponadto zasadę pomocniczości sensu stricto. Z wyżej wymienionych 
powodów objęcie regulacją spraw krajowych nie jest konieczne dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Dla spraw czysto krajowych wystarczy uregulowanie pozasądowego 
rozstrzygania sporów na szczeblu państw członkowskich. Jedynie w odniesieniu do 
sporów transgranicznych działanie UE wiąże się z wartością dodaną, jako że organizację 
i przekazywanie postępowań w pozasądowym rozstrzyganiu sporów transgranicznych 
można lepiej realizować w tym zakresie na szczeblu wyższym.

7. Z tego względu Bundesrat uznaje, że zakres proponowanej dyrektywy należy ograniczyć 
do spraw transgranicznych, zgodnie z wnioskami dotyczącymi rozporządzeń Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży (druk Bundesratu 617/11) oraz w sprawie rozwiązywania sporów w sieci (druk 
Bundesratu 774/11) oraz zgodnie z obowiązującą dyrektywą o mediacji (dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 
niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.U. L 136 
z 24.5.2008, s. 3).


