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Относно: Мотивирано становище на Първата камара на Кралство Нидерландия 
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за 
потребители)
(COM(2011)0793 – C7–0454/2011 – 2011/0373(COD))

и относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за онлайн решаване на потребителски спорове (Регламент за ОРС за 
потребители)
(COM(2011)0794 – C7–0453/2011 – 2011/0374(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Първата камара на Кралство 
Нидерландия относно горепосочените предложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Дата 24 януари 2012 г.

Предмет Възражение на основание на принципа на субсидиарност срещу 
COM(2011)793 и COM(2011)794

Отправен документ 149842.01U

В съответствие с установената процедура Първата камара на Генералните щати 
извърши проверка на горепосоченото предложение по отношение на спазването на 
принципа за субсидиарност. В рамките на тази проверка те приложиха член 5 от 
Договора за Европейския съюз и Протокол № 2 към Договора от Лисабон относно 
прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност.

С това писмо ви осведомяваме за становището, прието от Първата камара. Идентични 
писма бяха изпратени до Европейския парламент, Съвета и правителството на 
Нидерландия.

Настоящото предложение за директива засяга задължението на държавите членки да 
гарантират, че всички спорове между потребител и търговец, възникващи при 
продажбата на стоки или предоставянето на услуги, може да бъдат отнесени до 
структура за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС). Настоящото 
предложение има за цел създаването на европейска платформа за онлайн решаване на 
спорове (ОРС). Правното основание на двете предложения е член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Първата камара на Генералните щати се запозна с интерес горепосочените 
предложения. Камарата не откри никакви спорни въпроси, които биха предизвикали 
възражения относно правното основание, избрано за предложенията. Въпреки това тя 
установи проблеми във връзка с прилагането на принципа на субсидиарност.

Възражения на основание на принципа на субсидиарност срещу предложението за 
директива за АРС за потребители

Първата камара счита, че предложенията нарушават принципа на субсидиарност, тъй 
като необходимостта от пристъпване към хармонизиране не е достатъчно обоснована.

Камарата стига до това заключение преди всичко поради факта, че с предложението за 
директива държавите членки се задължават да заложат в законодателството 
създаването на структура за алтернативно решаване на спорове с високо равнище на 
защита на потребителите. В Нидерландия вече съществува успешно действаща система 
за решаване на спорове. Тази система обаче не е залегнала в законодателството, а се 
основава на саморегулиране и на доброволното сътрудничество на участващите страни. 
Може да се каже, че в сравнение с други държави членки тази система е доста добре 
развита. При това за успеха й допринесоха доброволното начало и саморегулацията. 
Ето защо Камарата не вижда причина да въведе в законодателството алтернативна 
система за решаване на спорове. Тя счита, че за постигане на целите, които 
Европейската комисия си поставя, би било достатъчно тя да предприеме политически 
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мерки преди евентуално да представи предложение за директива.

Що се отнася до предложението за директива за АРС за потребители, на Камарата 
прави впечатление освен това, че явно не са взети предвид аспектите на 
международното частно право, които биха възникнали например във връзка с въпроса, 
в коя държава членка дадена структура за алтернативно решаване на потребителски 
спорове би следвало или би могла да вземе решение по даден спор.

Освен това Камарата забелязва, че съгласно посоченото в член 2 и член 5, параграф 2 от 
предложението за директива за АРС за потребители директивата ще се прилага не само 
за трансгранични, но и за национални потребителски спорове. Камарата счита също 
така, че обсегът на действие надхвърля пределите необходимото и повдига възражение 
на основание на принципа на субсидиарност и във връзка с това. Камарата не разбира 
защо е необходимо в европейска директива да се уточнява как с алтернативни методи 
да се решават национални спорове.

Възражения на основание на принципа на субсидиарност срещу предложението за 
регламент за ОРС за потребители

Камарата отбелязва, че успехът на платформата за ОРС зависи от безпроблемното 
функциониране на структурите за АРС в държавите членки. Докато структурите за АРС 
в държавите членки не функционират добре, Камарата не вижда полза или 
необходимост от платформа за ОРС. По тази причина гореизложените възражения на 
основание на принципа на субсидиарност са валидни и за това предложение.

В заключение Камарата отбеляза, че последствията от предложенията за АРС биха 
могли да доведат до високи разходи. При системата за алтернативно решаване на 
спорове, във вида, в който тя понастоящем функционира в Нидерландия, разходите по 
принцип се поемат от пазара. С предложената директива разходите частично ще бъдат 
прехвърлени върху държавата. Камарата счита това последствие за проблематично.

С уважение,

G. J. de Graaf

Говорител на Камарата на Генералните щати


