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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

31. 1. 2012

OBVESTILO POSLANCEM
(07/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje nemškega zveznega sveta o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi 
Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem 
reševanju potrošniških sporov)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal nemški zvezni 
svet.
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Zvezni svet tiskovina 772/11 (Sklep)

24.01.12

Sklep

zveznega sveta

Odbor za zadeve Evropske unije

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju potrošniških 
sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o 
alternativnem reševanju potrošniških sporov)

COM(2011) 793 konč.

Zvezni svet je prek odbora za zadeve Evropske unije skladno s členom 12 e b Pogodbe o 
Evropski uniji 24. januarja 2012 sprejel priloženo mnenje.

Sklep je bil sprejet skladno s členom 45 i poslovnika zveznega sveta.

Priloga

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju potrošniških 
sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o 
alternativnem reševanju potrošniških sporov)

COM(2011) 793 konč.

1. Zvezni svet se strinja z mnenjem Komisije, da je treba uveljavljanje pravic potrošnikov 
omogočiti tudi z zunajsodnim reševanjem sporov. To ima lahko za stranki v sporu 
prednosti predvsem zato, ker je pogosto cenovno ugodnejše in lažje dostopno, s 
postopkovnega vidika pa prožnejše kot reševanje sporov na državnih sodiščih. 

2. Zvezni svet podpira namero Komisije, da še naprej krepi čezmejni maloprodajni trg, še 
zlasti čezmejno e-trgovanje. Okrepljena uporaba možnosti čezmejne trgovine nedvomno 
koristi potrošnikom in podjetjem. Zvezni svet je naklonjen uvedbi ukrepov, ki ustvarjajo 
zaupanje, ali dodatnih spodbud za čezmejno trgovino na ravni EU, če so le premišljeni in 
če sodijo v področje pristojnosti EU.

3. Zvezni svet meni, da predlog direktive o alternativnem reševanju sporov v tej obliki ni 
mogoče utemeljiti z nobeno od pravnih podlag iz pogodb, ki se zahtevajo za ukrepanje EU, 
poleg tega pa predlog ne ohranja načela subsidiarnosti. 

4. Predlog direktive o alternativnem reševanju sporov v tem smislu ni zajet z navedeno pravno 
podlago – členom 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), saj predvideva 
ustanovitev in financiranje obsežne infrastrukture zunajsodnih organov za reševanje 
potrošniških sporov, ki izhajajo iz prodaje blaga in opravljanja storitev, tudi spore, ki so 
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zgolj nacionalni.

Glede na obrazložitev predloga naj bi povezava z notranjim trgom, ki jo zahteva člen 114 
PDEU, izhajala iz predpostavke, da bi se z okrepitvijo zaupanja potrošnikov v zunajsodno 
reševanje sporov okrepil tudi čezmejni maloprodajni trg.

Po mnenju zveznega sveta si je sicer mogoče predstavljati, da se bo z obstojem 
infrastrukture za zunajsodno reševanje čezmejnih sporov okrepilo zaupanje potrošnikov v 
čezmejno trgovino in povpraševanje potrošnikov po izdelkih in storitvah, ki jih ponujajo v 
drugih državah članicah. Vseeno pa ni utemeljenega razloga, na podlagi katerega bi lahko 
države članice z izgovorom spodbujanja čezmejnega trgovanja obvezali, da bi sprejele 
pravila v zvezi s sodnim varstvom pri zunajsodnem reševanju sporov. Ureditev glede 
reševanja sporov, ki so zgolj nacionalni, nima namreč nobenega opaznega učinka na 
motivacijo potrošnikov, da bi kupovali čez mejo.

Ta ureditev tudi ni potrebna za zagotavljanje delujočega zunajsodnega reševanje čezmejnih 
sporov, saj se lahko za čezmejne spore, pri katerih se pojavijo še dodatne posebne težave 
(jezik, ki se uporablja pri reševanju spora, določitev prava, ki se uporablja), ustanovijo 
posebni organi za reševanje sporov.

Zato ustanovitev organov za reševanje nacionalnih sporov ni potrebna. Če upoštevamo 
število sporov in posegov v pristojnosti držav članic, pa po mnenju zveznega sveta tudi ne 
bi bilo sorazmerno pričakovati, da bo čezmejni maloprodajni trg v prihodnosti postal bolj 
dinamičen.

5. Predloga v sedanji obliki tudi ni mogoče utemeljiti na drugih pravnih podlagah, ki pridejo 
v poštev, na primer na členu 81(2)(g) ali členu 169(2)(b) PDEU. Ukrepi iz člena 181(2)(g) 
PDEU morajo biti namenjeni razvoju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah s 
čezmejnimi posledicami. Ukrepi Unije bi bili tudi s to pravno podlago omejeni na 
čezmejne spore. V skladu s členom 169(2)(b) PDEU so ukrepi EU na področju varstva 
potrošnikov možni samo, če so namenjeni podpori, dopolnjevanju in spremljanju politike 
držav članic. Odločitev o vzpostavitvi in financiranju celovitega zunajsodnega sistema 
reševanja sporov za vse potrošniške spore, ki izhajajo iz pogodb o prodaji in storitvah, pa 
ne pomeni zgolj podpiranja politike varstva potrošnikov držav članic, zlasti če že obstajajo 
številni organi za reševanje sporov, na katere bi se lahko oprli pri izvajanju ukrepov. Z 
direktivo o alternativnem reševanju sporov bodo namreč prvikrat uvedene temeljne 
usmeritve za celovit sistem, ki bo državno nadzorovan in zahteven glede kakovosti.

6. In dalje, če bo predlog direktive o alternativnem reševanju sporov določal vzpostavitev, 
financiranje in nadzor celovite infrastrukture organov za zunajsodno reševanje sporov tudi 
za nacionalne spore, bo v ožjem smislu kršeno tudi načelo subsidiarnosti. Iz zgoraj 
navedenih razlogov razširitev na nacionalne zadeve za delovanje notranjega trga ni nujna. 
Za zadeve, ki so zgolj nacionalne, zadoščajo predpisi držav članic glede zunajsodnega 
reševanja sporov. Z dodano vrednostjo je povezano le ukrepanje EU pri čezmejnih sporih, 
saj se organizacija in posredovanje zunajsodnih postopkov reševanja sporov pri čezmejnih 
sporih na tej višji ravni bolje izvajata.

7. Zvezni svet zato meni, da je treba skladno s predlogi uredb Evropskega parlamenta in 
Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu (BR-tiskovina 617/11 in pripombe glede 
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617/11) ter o spletnem reševanju sporov (BR-tiskovina 774/11 in pripombe glede 774/11), 
kot tudi z veljavno direktivo o mediaciji (Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih 
zadevah, UL L 136, 24 maj 2008, str. 3) področje uporabe predloga direktive omejiti na 
čezmejne zadeve.


