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Ref.: Avizul motivat al Bundesratului Republicii Federale Germania referitor la 
propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Bundesratului Republicii Federale 
Germania referitor la propunerea menționată mai sus.
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Bundesrat Publicație 772/11 (Decizie)

24.1.12

Decizie

a Bundesratului

Camera pentru Afaceri Europene

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea 
alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum)

COM(2011) 793.

La 24 ianuarie 2012, Bundesratul a adoptat, prin intermediul Camerei sale pentru Afaceri 
Europene, avizul prezent în anexă, în conformitate cu articolul 12 litera (b) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană.

Decizia a fost adoptată în conformitate cu articolul 45 litera (i) din Regulamentul de 
procedură al Bundesratului.

Anexă

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea 
alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum)

COM(2011) 793.

1. Bundesratul împărtășește opinia Comisiei, potrivit căreia aplicarea legislației în favoarea 
consumatorilor ar trebui, de asemenea, facilitată prin intermediul soluționării extrajudiciare 
a litigiilor. Soluționarea litigiilor în afara instanțelor judecătorești naționale poate prezenta 
avantaje pentru părțile aflate în litigiu. În mod special, soluționarea extrajudiciară a 
litigiilor este deseori mai puțin costisitoare, mai accesibilă și mai flexibilă din punctul de 
vedere al derulării procedurii decât soluționarea litigiilor în cadrul instanțelor naționale.

2. Bundesratul sprijină obiectivul Comisiei de a continua consolidarea comerțului 
transfrontalier cu amănuntul, și în special a comerțului electronic transfrontalier. Utilizarea 
pe scară mai largă a oportunităților oferite de comerțul transfrontalier ar aduce, fără 
îndoială, beneficii atât consumatorilor, cât și întreprinderilor. Prin urmare, Bundesratul este 
în favoarea adoptării unor măsuri menite să consolideze încrederea sau a unor măsuri 
suplimentare vizând stimularea comerțului transfrontalier la nivelul UE, în măsura în care 
acestea sunt în mod obiectiv utile și intră în sfera de competențe a UE.

3. Bundesratul consideră că, în forma sa actuală, propunerea de directivă privind soluționarea 
alternativă a litigiilor nu își are un temei juridic în tratate, necesar pentru o acțiune la 



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

RO

nivelul UE. În plus, propunerea nu respectă principiul subsidiarității.

4. Propunerea de directivă privind soluționarea alternativă a litigiilor nu este susținută de 
temeiul juridic indicat, și anume articolul 114 din TFUE, deoarece prevede, inclusiv în 
cazul litigiilor cu caracter exclusiv național, instituirea și finanțarea unei infrastructuri 
cuprinzătoare de entități extrajudiciare de soluționare a litigiilor pentru soluționarea 
litigiilor în materie de consum, survenite în urma vânzării de bunuri și a prestării de 
servicii.

Potrivit expunerii de motive a propunerii, raportarea la piața unică, solicitată prin articolul 
114 din TFUE, constă în faptul că, prin consolidarea încrederii consumatorilor în sistemele 
de soluționare extrajudiciară a litigiilor, poate fi stimulat comerțul transfrontalier cu 
amănuntul.

În opinia Bundesratului, este cel puțin imaginabil faptul că prezența unei infrastructuri 
pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor transfrontaliere va întări încrederea 
consumatorilor în comerțul transfrontalier și va determina o creștere a cererii vizând 
produse și servicii oferite spre vânzare în alte state membre. Cu toate acestea, nu există 
niciun motiv logic pentru care statele membre să fie obligate, în interesul promovării 
comerțului transfrontalier, să adopte norme privind sistemul de protecție juridică prin
intermediul soluționării extrajudiciare a litigiilor în cauze legate de chestiuni cu caracter 
exclusiv național. De fapt, reglementarea litigiilor cu caracter exclusiv național nu are 
niciun efect perceptibil asupra motivației consumatorilor de a efectua cumpărături 
transfrontaliere.

Aceasta nu este necesară nici pentru a asigura funcționarea adecvată a soluționării 
extrajudiciare a litigiilor transfrontaliere. Pentru litigiile transfrontaliere, în cazul cărora 
apar dificultăți speciale (limba în care are loc soluționarea litigiului, determinarea 
legislației aplicabile etc.), pot fi create entități extrajudiciare specializate de soluționare a 
litigiilor.

În acest sens, nu este necesar să se facă recurs la entități de soluționare a litigiilor pentru 
litigiile cu caracter național. Bundesratul consideră că, dat fiind numărul litigiilor și gradul 
de ingerință în competențele statelor membre, un astfel de recurs nu ar fi proporțional nici 
în cazul în care se presupune că acesta va conferi un impuls în viitor comerțului 
transfrontalier cu amănuntul.

5. În forma sa actuală, propunerea nu poate avea la bază nici alte temeiuri juridice, cum ar fi 
articolul 81 alineatul (2) litera (g) din TFUE sau articolul 169 alineatul (2) litera (b) din 
TFUE. Măsurile prevăzute la articolul 81 alineatul (2) litera (g) din TFUE trebuie să 
servească dezvoltării cooperării judiciare în materie civilă cu incidență transfrontalieră. 
Prin urmare, chiar și acest temei juridic ar restricționa competențele Uniunii la măsuri 
vizând litigiile transfrontaliere. Conform articolului 169 alineatul (2) litera (b) din TFUE, 
UE nu poate adopta decât măsuri care sprijină și completează politica desfășurată de statele 
membre și care asigură continuarea acesteia. Nu se poate considera nici că decizia de a 
institui și finanța un sistem extrajudiciar cuprinzător de soluționare a litigiilor pentru 
soluționarea tuturor litigiilor în materie de consum survenite în urma vânzării de bunuri și a 
prestării de servicii vine în sprijinul politicii statelor membre în domeniul protecției 
consumatorilor, atât timp cât există deja numeroase entități de soluționare a litigiilor pe 
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care ar putea fi bazată implementarea acestei măsuri. Directiva privind soluționarea 
alternativă a litigiilor creează pentru prima dată bazele unui sistem cuprinzător, 
supravegheat de către stat și care cuprinde anumite cerințe de calitate.

6. În plus, în măsura în care propunerea de directivă privind soluționarea alternativă a 
litigiilor prevede, inclusiv în cazul litigiilor cu caracter național, instituirea, finanțarea și 
supravegherea unei infrastructuri cuprinzătoare de entități extrajudiciare de soluționare a 
litigiilor, aceasta aduce atingere principiului subsidiarității în sensul strict al acestui 
termen. Pentru motivele menționate mai sus, extinderea domeniului de aplicare al acesteia 
asupra cauzelor legate de chestiuni cu caracter național nu este necesară pentru buna 
funcționare a pieței interne. Pentru cauzele legate de chestiuni cu caracter exclusiv 
național, este suficientă reglementarea de către statele membre a soluționării extrajudiciare 
a litigiilor. Acțiunea UE prezintă o valoare adăugată doar în ceea ce privește litigiile 
transfrontaliere, deoarece organizarea și medierea procedurilor de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor transfrontaliere pot fi mai bine asigurate la un nivel superior.

7. Prin urmare, Bundesratul consideră că este adecvată limitarea domeniului de aplicare al 
directivei propuse asupra cauzelor legate de chestiuni cu caracter transfrontalier, în 
conformitate cu propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind legislația europeană comună în materie de vânzare (Bundesrat - publicația 617/11 
și legat de 617/11) și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind soluționarea online a litigiilor (Bundesrat - publicația 774/11 și legat de 774/11), 
precum și cu actuala directivă privind medierea (Directiva 2008/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie 
civilă și comercială, JO L 136, 24.5.2008, p. 3).


