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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Teisės reikalų komitetas

3.2.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS
(13/2012)

Tema: Nyderlandų Karalystės Senato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 
2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS)
(COM(2011) 0793 – C7–0454/2011 – 2011/0373(COD))

ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vartotojų 
ginčų elektroninio sprendimo (Reglamento dėl vartotojų GES)
(COM(2011) 0794 –C7–0453/2011 – 2011/0374(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Nyderlandų Karalystės Senato pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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Data 2012 m. sausio 24 d.

Tema Pasiūlymų COM(2011) 793 ir COM(2011) 794 neatitiktis subsidiarumo principui

Nuoroda 149842.01U

Generalinių Luomų Senatas, vadovaudamasis nustatyta atitinkama procedūra, įvertino, ar 
pirmiau nurodytas pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą. Tuo tikslu buvo remtasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsniu ir Lisabonos sutarties Protokolu Nr. 2 dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo.

Šiuo dokumentu pranešame apie Generalinių Luomų Senato sprendimą. Tokie pat laiškai 
išsiųsti Europos Parlamentui, Tarybai ir Nyderlandų vyriausybei.

Pasiūlymas dėl direktyvos susijęs su valstybių narių įpareigojimu kontroliuoti, kad visi tarp 
vartotojo ir komercinės veiklos subjekto kilę ginčai dėl prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
būtų pateikti GAS subjektui. Pasiūlymu dėl reglamento siekiama įsteigti Europos ginčų 
elektroninio sprendimo platformą. Abiejų pasiūlymų teisinis pagrindas – Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis.

Generalinių Luomų Senatas atsižvelgė į su minėtais pasiūlymais susijusius interesus. Senatas 
nenustatė prieštaravimo dėl pasirinkto teisinio pagrindo. Vis dėlto jis konstatuoja, kad esama 
subsidiarumo principo taikymo neatitikties.

Pasiūlymo dėl Direktyvos dėl vartotojų GAS neatitiktis subsidiarumo principui

Senatas mano, kad pasiūlymas prieštarauja subsidiarumo principui, nes būtinybė rinktis šį 
derinimo būdą yra nepakankamai pagrįsta.

Senatas šios nuomonės laikosi pirmiausia todėl, kad šiuo pasiūlymu dėl direktyvos valstybės 
narės įpareigojamos teisės aktuose nustatyti būtinybę įsteigti subjektą, turintį alternatyviu 
būdu spręsti ginčus, drauge užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos lygį. Nyderlanduose jau yra 
sėkmingai veikianti ginčų sprendimo sistema. Nors ši sistema nėra reglamentuojama teisės 
aktais, ji pagrįsta savireguliacija ir susijusių šalių savanoriškais veiksmais. Palyginti su kitose 
valstybėse narėse galiojančia tvarka, šią sistemą galima vertinti kaip gerai išplėtotą. Paaiškėjo, 
kad sėkmės veiksniai yra savanoriškumas ir savireguliacija. Todėl Senatas nemato priežasties, 
kodėl teisės aktuose turėtų būti apibrėžta alternatyvi ginčų sprendimo sistema. Jis mano, kad 
norint pasiekti Europos Komisijos nustatytus tikslus Komisijai tikrai pakaktų prieš pateikiant 
pasiūlymą dėl direktyvos imtis politikos veiksmų.

Vertindamas pasiūlymą dėl Direktyvos dėl vartotojų GAS Senatas taip pat pažymi, kad 
greičiausiai nebuvo atsižvelgta, pavyzdžiui, į tarptautinės privatinės teisės aspektus, kurie gali 
iškilti siekiant nuspręsti, kurioje valstybėje narėje GAS subjektas turėtų ar galėtų spręsti 
ginčus.

Senatas Direktyvos dėl vartotojų GAS 2 straipsnį ir 5 straipsnio 2 dalį aiškina taip, kad 
direktyvos taikymo sritis apima ne tik tarpvalstybinius, bet ir vietos vartotojų ginčus. Senatas 
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mano, kad taikymo sritis daug platesnė nei yra būtina, todėl nurodo, kad ir ši dalis neatitinka 
subsidiarumo principo. Senatas nesupranta, kodėl ES direktyvoje turi būti nustatyta, kaip 
alternatyviu būdu turėtų būti sprendžiami vidaus vartotojų ginčai.

Pasiūlymo dėl Reglamento dėl vartotojų GES neatitiktis subsidiarumo principui

Senatas mano, kad GES sistemos sėkmė priklauso nuo to, ar valstybėse narėse sklandžiai 
veiks GAS subjektai. Senatas mano, kad GES sistema nėra naudinga ar būtina, kol valstybėse 
narėse tinkamai neveikia GAS subjektai. Dėl šios priežasties pirmiau minėti prieštaravimai 
dėl subsidiarumo principo laikymosi taikytini ir šio pasiūlymo atveju.

Galiausiai Senatas pažymi, kad, jo manymu, įgyvendinant pasiūlymus dėl GAS gali reikėti 
didelių išlaidų. Pavyzdžiui, Nyderlanduose veikiančioje alternatyvioje ginčų sprendimo 
sistemoje išlaidas iš esmės padengia rinka. Priėmus šį pasiūlymą dėl direktyvos, išlaidos iš 
dalies gali būti perduotos valdžios institucijoms. Todėl Senatas mano, kad šis padarinys 
apsunkintų padėtį.

Pagarbiai

G. J. de Graaf

Generalinių Luomų Senato pirmininkas


