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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre právne veci

31.1.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(07/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Nemeckej spolkovej rady (Bundesrat) k návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, 
ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES 
(smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Nemeckej spolkovej rady k uvedenému 
návrhu.
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Spolková rada tlačovina 772/11 (rozhodnutie)

24.01.12

Rozhodnutie

Nemeckej spolkovej rady

Komora pre európske záležitosti

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES 
(smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)

COM(2011)0793 v konečnom znení

Spolková rada prijala 24. januára 2012 prostredníctvom svojej Komory pre európske 
záležitosti v súlade s článkom 12 písm. b) ZEÚ rozhodnutie vo forme stanoviska, ktoré sa 
nachádza v prílohe.

Rozhodnutie bolo prijaté podľa článku 45 rokovacieho poriadku Spolkovej rady.

Príloha

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES 
(smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)

COM(2011)0793 v konečnom znení

1. Spolková rada zastáva názor Komisie, že presadzovanie práva spotrebiteľov by sa malo 
uľahčiť aj cestou mimosúdneho riešenia sporov. Riešenie sporov mimo štátnych súdov 
môže byť pre strany zapojené do konfliktu výhodné. Mimosúdne riešenia sporov sú často 
najmä menej nákladné, ľahšie prístupné a konanie o nich býva v porovnaní s riešením na 
štátnych súdoch pružnejšie.

2. Spolková rada podporuje cieľ Komisie ďalej stimulovať cezhraničný maloobchod, a najmä 
cezhraničný elektronický obchod. Intenzívnejšie využívanie možností cezhraničného 
obchodovania môže byť nepochybne výhodné tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podniky. 
Spolková rada sa preto vyslovuje za tvorbu opatrení zameraných na budovanie dôvery 
alebo dodatočných podnetov pre cezhraničný obchod na úrovni EÚ, avšak za predpokladu, 
že budú z vecného hľadiska zmysluplné a že budú patriť do niektorej z právomocí EÚ.

3. Spolková rada sa nazdáva, že návrh smernice o alternatívnom riešení sporov sa v 
predloženej podobe nemôže pri konaní EÚ opierať o žiaden právny základ vyplývajúci zo 
zmlúv.  Návrh navyše nerešpektuje zásadu subsidiarity.

4. Na návrh smernice o alternatívnom riešení sporov sa teda nevzťahuje uvedený právny 
základ článku 114 ZFEÚ, pretože aj pre výlučne vnútroštátne spory zahŕňa tvorbu a 
financovanie komplexnej infraštruktúry orgánov mimosúdneho riešenia spotrebiteľských 
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sporov vyplývajúcich z nákupu tovaru alebo poskytovania služieb.

V súlade s dôvodovou správou návrhu by malo odvolanie sa na vnútorný trh, ktoré sa 
vyžaduje podľa článku 114 ZFEÚ, vyplývať z predpokladu, že posilnením dôvery 
spotrebiteľov v mechanizmy mimosúdneho riešenia sporov by sa mohol stimulovať 
cezhraničný obchod.

Podľa názoru Spolkovej rady sa dá prinajmenšom predpokladať, že existenciou 
infraštruktúry mimosúdneho riešenia cezhraničných sporov sa posilní dôvera spotrebiteľov 
v cezhraničný obchod, ako aj dopyt po tovare a službách, ktoré sú v ponuke v ostatných 
členských štátoch. Neexistuje však žiaden logický dôvod, prečo by mali byť členské štáty z 
hľadiska podpory cezhraničného obchodovania povinné prijímať pre čisto vnútroštátne 
prípady ustanovenia o systémoch právnej ochrany pri mimosúdnom riešení sporov. 
Ustanovenia o riešení výlučne vnútroštátnych sporov totiž nemajú žiaden významnejší 
vplyv na motiváciu spotrebiteľov nakupovať za hranicami vlastného štátu.

Nie sú potrebné ani na to, aby zaručili fungujúce mimosúdne riešenie cezhraničných 
sporov.  Pri cezhraničných sporoch, v ktorých sa objavia okrem iného osobitné ťažkosti 
(jazyk riešenia sporu, určenie rozhodného správa a pod.), totiž možno vytvoriť vlastné 
špecializované orgány mimosúdneho riešenia sporov.

Vytváranie orgánov riešenia vnútroštátnych sporov nie je v tomto prípade nutné. Podľa 
názoru Spolkovej rady by to bolo vzhľadom na počet sporov a rozsah zasahovania do 
právomocí členských štátov neprimerané aj za predpokladu, že cezhraničný maloobchod 
získa v budúcnosti na dynamike.

5. Návrh v predloženej podobe sa nemôže opierať ani o ostatné právne základy, ktoré by 
prichádzali do úvahy, ako sú článok 81 ods. 2 písm. g) ZFEÚ alebo článok 169 ods. 2 
písm. b) ZFEÚ. Ustanovenia podľa článku 81 ods. 2 písm. g) ZFEÚ musia slúžiť rozvoju 
justičnej spolupráce v občianskych veciach s cezhraničným dosahom. Aj na tomto základe 
právomocí by sa teda Únia obmedzila len na ustanovenia týkajúce sa cezhraničných 
sporov. Na základe článku 169 ods. 2 písm. b) ZFEÚ sú v oblasti ochrany spotrebiteľov zo 
strany EÚ možné len opatrenia na podporu, doplnenie a sledovanie politiky členských 
štátov.  V rozhodnutí o komplexnej tvorbe a financovaní systému mimosúdneho riešenia 
spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z kúpnych zmlúv a zmlúv o poskytovaní služieb 
však nie je obsiahnutá samotná podpora politiky ochrany spotrebiteľov jednotlivých 
členských štátov ani vtedy, keď už existujú viaceré orgány riešenia sporov, o ktoré by sa 
bolo možné pri implementácii opatrenia opierať. Smernicou o alternatívnom riešení sporov 
sa totiž po prvýkrát stanovili hlavné zásady komplexného systému s určitými 
kvalitatívnymi požiadavkami, za ktorého dohľad zodpovedá štát.  

6. Ak návrh smernice o alternatívnom riešení sporov zahŕňa aj vytváranie a financovanie 
komplexnej infraštruktúry orgánov mimosúdneho urovnania vnútroštátnych sporov a 
dohľad nad nimi, porušuje navyše zásadu subsidiarity v užšom zmysle. Rozšírenie 
pôsobnosti na vnútroštátne skutkové podstaty nie je z uvedených dôvodov pre fungovanie 
vnútorného trhu nutné. Pre výlučne vnútroštátne prípady postačuje aj ustanovenie o 
mimosúdnom riešení sporov členskými štátmi. Zapojenie EÚ prinesie výhody len v 
prípade cezhraničných sporov, pretože organizáciu a sprostredkovanie mimosúdneho 
riešenia cezhraničných sporov možno lepšie zabezpečiť na takejto nadradenej úrovni.
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7. Spolková rada preto považuje za žiaduce obmedziť rozsah pôsobnosti navrhovanej 
smernice na cezhraničné prípady v súlade s návrhmi nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o spoločnom európskom kúpnom práve(tlačovina BR 617/11 a súvisiace s 617/11) a 
nariadenia o riešení sporov online (tlačovina BR 774/11 a súvisiace s 774/11) a tiež v 
súlade s platnou smernicou o mediácii (smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných 
veciach – Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008, s. 3.


