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Przedmiot: Uzasadniona opinia Pierwszej Izby Parlamentu Niderlandzkiego dotycząca
wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającej 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (dyrektywa w 
sprawie ADR w sporach konsumenckich)
(COM(2011)0793 – C7–0454/2011 – 2011/0373(COD))

oraz wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich 
(rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)
(COM(2011)0794 –C7–0453/2011 – 2011/0374(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią Pierwszej Izby Parlamentu 
Niderlandzkiego w sprawie wyżej wymienionych wniosków.
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Data: 24 stycznia 2012 r.

Przedmiot: Niezgodność z zasadą pomocniczości COM(2011)793 i COM(2011)794

Właściwość: 149842.01U

Zgodnie z ustanowioną procedurą Pierwsza Izba Stanów Generalnych przeprowadziła 
kontrolę wyżej wymienionego wniosku pod kątem zgodności z wymogami zasady 
pomocniczości stosując przy tym postanowienia zawarte w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej 
oraz w Protokole nr 2 do Traktatu z Lizbony w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności.

Niniejsze pismo ma na celu poinformowanie o opinii wydanej przez Pierwszą Izbę Stanów 
Generalnych. Pisma o identycznym brzmieniu zostały przesłane Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i rządowi niderlandzkiemu.

Proponowana dyrektywa dotyczy zobowiązania państw członkowskich do zapewnienia 
możliwości kierowania wszelkich sporów między konsumentem a przedsiębiorcą, 
wynikających ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług, do podmiotu ADR. Celem 
proponowanej dyrektywy jest utworzenie europejskiej platformy internetowego rozstrzygania 
sporów („platforma ODR”). Podstawę prawną wniosku stanowi art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Pierwsza Izba Stanów Generalnych z zainteresowaniem odnotowała wyżej wymienione 
wnioski. W odniesieniu do wybranej podstawy prawnej Izba nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 
Niemniej jednak zgłasza zastrzeżenia dotyczące stosowania zasady pomocniczości.

Zastrzeżenia dotyczące zasady pomocniczości w odniesieniu do dyrektywy w sprawie 
ADR w sporach konsumenckich

Pierwsza Izba jest zdania, że wnioski naruszają zasadę pomocniczości, ponieważ konieczność 
tego sposobu harmonizacji nie została odpowiednio uzasadniona.

Izba doszła do tej konkluzji przede wszystkim z uwagi na fakt, iż wniosek w sprawie 
dyrektywy wymaga od państw członkowskich ustanowienia w aktach prawnych przepisów 
dotyczących powołania podmiotu zapewniającego alternatywne rozstrzyganie sporów o 
wysokim poziomie ochrony konsumentów. W Holandii istnieje już skuteczny system 
rozstrzygania sporów. System ten nie jest jednak umocowany prawnie, lecz opiera się na 
samoregulacji i dobrowolnej współpracy zaangażowanych stron. W porównaniu z innymi 
państwami system ten można określić mianem całkiem dobrze opracowanego. Dobrowolność 
i samoregulacja okazały się być elementami zapewniającymi skuteczność. Z tego względu 
Izba nie widzi powodu, by prawnie umocować alternatywny system rozstrzygania sporów. 
Izba uważa, że do zrealizowania celów, które wyznaczyła sobie Komisja Europejska, w 
zupełności wystarczy podjęcie przez Komisję działań politycznych przed ewentualnym 
przedłożeniem wniosku w sprawie dyrektywy.

W odniesieniu do dyrektywy w sprawie ADR w sporach konsumenckich Izba zauważa 
ponadto, iż wydaje się, że w dyrektywie tej nie uwzględniono aspektów międzynarodowego 
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prawa prywatnego, które np. mogłyby być istotne w odpowiedzi na pytanie, w jakim państwie 
członkowskim podmiot ADR musiałby lub mógłby zająć się rozstrzygnięciem sporu.

Izba odnotowuje także w art. 2 oraz art. 5 ust. 2 proponowanej dyrektywy w sprawie ADR w 
sporach konsumenckich, że dyrektywa będzie miała zastosowanie nie tylko w odniesieniu do 
transgranicznego rozstrzygania sporów konsumenckich, lecz również do krajowych sporów 
konsumenckich. Izba jest zdania, że zakres zastosowania jest o wiele bardziej daleko idący, 
niż jest to konieczne, i również w przypadku tej części wysuwa zastrzeżenie dotyczące zasady 
pomocniczości. Izba nie rozumie, dlaczego w europejskiej dyrektywie trzeba określać, w jaki 
sposób krajowe spory konsumenckie powinny być rozstrzygane za pomocą alternatywnych 
metod.

Zastrzeżenia dotyczące zasady pomocniczości w odniesieniu do rozporządzenia w 
sprawie ODR w sporach konsumenckich

Izba zauważa, że sukces platformy ODR zależy od dobrego funkcjonowania podmiotów ADR 
w państwach członkowskich. Tak długo jak podmioty ADR w państwach członkowskich nie 
funkcjonują we właściwy sposób, Izba nie dostrzega korzyści płynących z platformy ODR. Z 
tego powodu wyżej wymienione zastrzeżenia dotyczące zasady pomocniczości dotyczą 
również tego wniosku.

Na zakończenie Izba zauważa, że następstwa wniosków w sprawie alternatywnego 
rozstrzygania sporów mogą, jej zdaniem, implikować wysokie koszty. W systemie 
alternatywnego rozstrzygania sporów funkcjonującym obecnie w Holandii koszty ponoszone 
są w zasadzie przez rynek. W następstwie proponowanej dyrektywy koszty zostaną częściowo 
przeniesione na państwo. Izba uważa, że jest to problematyczne.

Z wyrazami szacunku,

G. J. de Graaf

Przewodniczący Pierwszej Izby Stanów Generalnych


