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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
(13/2012)

Temats: Nīderlandes parlamenta Pirmās palātas pamatots atzinums par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par patērētāju strīdu alternatīvu 
izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par patērētāju strīdu 
izšķiršanu tiešsaistē (Regula par patērētāju ODR)
(COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Nīderlandes parlamenta Pirmās palātas pamatots 
atzinums par minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Datums 2012. gada 24. janvāris

TematsIebildumi pret priekšlikuma COM(2011)793 un COM(2011)794 atbilstību 
subsidiaritātes principam

Numurs 149842.01U

Saskaņā ar šim nolūkam noteikto kārtību Nīderlandes parlamenta Pirmā palāta pārbaudīja 
iepriekš norādītā priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes principam. Tādējādi ir piemērots ES 
līguma 5. pants un Lisabonas līguma Protokols Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principa piemērošanu.

Ar šo vēstuli vēlamies informēt par Nīderlandes parlamenta Pirmās palātas atzinumu. 
Līdzīgas vēstules ir nosūtītas arī Eiropas Parlamentam, Padomei un Nīderlandes valdībai.

Ierosinātā direktīva paredz pienākumu dalībvalstīm nodrošināt, lai jebkādus līgumstrīdus, kas 
izcēlušies starp patērētājiem un tirgotājiem saistībā ar preču pārdošanu vai pakalpojumu 
sniegšanu, varētu iesniegt ADR struktūrai. Savukārt ierosinātās regulas mērķis ir izveidot 
Eiropas platformu patērētāju strīdu izšķiršanai tiešsaistē. Abu priekšlikumu juridisko pamatu 
veido Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pants.

Nīderlandes parlamenta Pirmā palāta ar lielu interesi iepazinās ar iepriekš minētajiem 
priekšlikumiem. Pirmajai palātai nav iebildumu pret izvēlēto juridisko pamatu. Taču tai ir 
iebildumi pret šo priekšlikumu atbilstību subsidiaritātes principam.

Iebildumi pret Direktīvas par patērētāju ADR atbilstību subsidiaritātes principam

Pirmā palāta uzskata, ka priekšlikumi ir pretrunā subsidiaritātes principam, jo nepieciešamība 
starp dalībvalstīm saskaņot šajā jomā principus un noteikumus nav pietiekami pamatota.

Šāds viedoklis Pirmajai palātai ir izveidojies galvenokārt tādēļ, ka ierosinātajā direktīvā ir 
paredzēts pienākums dalībvalstīm valsts tiesiskajā regulējumā paredzēt pienākumu izveidot 
struktūru, kuras pienākums būtu rast alternatīvus strīdu izšķišanas risinājumus, lai nodrošinātu 
augstu patērētāju aizsardzības līmeni. Nīderlandē jau pastāv sistēma strīdu izšķiršanai, kura 
darbojas ļoti veiksmīgi. Šī sistēma nav paredzēta tiesību aktos, taču ir balstīta uz pašregulāciju 
un iesaistīto pušu brīvprātīgu rīcību. Salīdzinot ar citām dalībvalstīm, šī sistēma ir attīstījusies 
ļoti veiksmīgi. Būtiska loma ir bijusi brīvprātīgajai rīcībai un pašregulācijai. Tādēļ Pirmā 
palāta uzskata, ka nav nepieciešamas iekļaut tiesību aktos prasību par alternatīvu strīdu 
izšķiršanas sistēmu. Tā uzskata, ka Eiropas Komisijas noteikto mērķu īstenošanas nolūkā 
Eiropas Komisijai nevajadzētu sākt ar jaunu direktīvu ierosināšanu, bet gan ar politikas 
virzienu īstenošanu, kas varētu sniegt ievērojamus rezultātus.

Saistībā ar Direktīvu par patērētāju ADR Pirmajai palātai ir radies arī iespaids, ka nav ņemti 
vērā starptautisko privāttiesību jautājumi, kas var veidoties, piemēram, lai precizētu, kuras 
dalībvalsts ADR struktūra ir tiesīga lemt par attiecīgo strīdu. 

Turklāt Pirmā palāta konstatēja, ka ierosinātās Direktīvas par patērētāju ADR 2. panta 
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5. punkta 2. apakšpunktā ir paredzēts, ka šī direktīva ir piemērojama ne tikai pārrobežu 
strīdiem starp patērētājiem un tirgotājiem, bet arī iekšzemes strīdiem. Pirmā palāta uzskata, ka 
direktīvas piemērošanas jomā pārsniedz mērķa sasniegšanai nepieciešamo, un šajā sakarā 
iebilst pret šīs sadaļas atbilstību subsidiaritātes principam. Pirmajai palāta nav skaidrs, kādēļ 
Eiropas direktīvā būtu jāparedz noteikumi par alternatīviem veidiem, kādos ir risināmi 
iekšzemes strīdi starp patērētājiem un tirgotājiem.

Iebildumi pret Regulas par patērētāju ODR atbilstību subsidiaritātes principam

Pirmā palāta norāda, ka ODR platformas panākumi ir atkarīgi no tā, cik veiksmīgi dalībvalstīs 
darbosies ADS struktūras. Pirmā palāta uzskata, ka ODR platforma nav nepieciešama vai 
lietderīga, kamēr dalībvalstīs nepastāv labi funkcionējošas ADR struktūras. Pamatojoties uz 
iepriekš minēto, arī pret šo regulas priekšlikumu ir izvirzāmi iebildumi pret atbilstību 
subsidiaritātes principam.

Visbeidzot, Pirmā palāta norāda, ka, viņasprāt, ADR priekšlikumu sekas var radīt ievērojamas 
izmaksas. Nīderlandē šobrīd darbojošās alternatīvās strīdu izšķiršanas sistēmas ietvaros 
izmaksas principā sedz tirgus. Savukārt direktīvas priekšlikuma ieviešanas rezultātā izmaksas 
daļēji būtu jāsedz valdībai. Pirmā palāta uzskata šādas sekas par apgrūtinošām.

Ar cieņu,

G. J. de Graaf

Nīderlandes parlamenta Pirmās palātas priekšsēdētājs


