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Ref.: Aviz motivat din partea Senatului Regatului Țărilor de Jos referitor la propunerea 
de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea 
alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie 
de consum)
(COM(2011)0793 – C7–0454/2011 – 2011/0373(COD))

și referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum 
(Regulament privind SOL în materie de consum)
(COM(2011)0794 – C7–0453/2011 – 2011/0374(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

În anexă veți putea găsi, în scop informativ, un aviz motivat din partea Senatului Regatului 
Țărilor de Jos privind propunerile menționate mai sus.
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ANEXĂ

Data 24 ianuarie 2012

Subiect Obiecție pe baza unor motive legate de subsidiaritate la COM(2011)0793 și 
COM(2011)0794

Referință 149842.01U

În conformitate cu procedura stabilită, Senatul Parlamentului Țărilor de Jos a verificat 
propunerea de mai sus în ceea ce privește respectarea principiului subsidiarității. În cursul 
acestui proces, a fost aplicat articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și Protocolul 
nr. 2 din Tratatul de la Lisabona privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității.

Scopul prezentei scrisori este acela de a vă informa cu privire la concluzia la care a ajuns 
Senatul. Au fost trimise scrisori identice Parlamentului European, Consiliului și Guvernului 
Țărilor de Jos.

Directiva propusă vizează obligația statelor membre de a se asigura că orice litigiu între un 
consumator și un comerciant, care rezultă din vânzarea de bunuri sau din prestarea de servicii, 
poate fi înaintat unei entități de soluționare alternativă a litigiilor (SAL). Regulamentul propus 
vizează instituirea unei platforme europene de soluționare online a litigiilor (SOL). Temeiul 
juridic al ambelor propuneri îl constituie articolul 114 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.

Senatul Parlamentului Țărilor de Jos a luat act cu interes de propunerile de mai sus. Senatul 
nu a întâlnit niciun aspect care ar putea da naștere unor obiecții cu privire la temeiul juridic 
ales pentru propuneri. Cu toate acestea, au fost identificate anumite probleme în ceea ce 
privește principiul subsidiarității.

Obiecții pe baza unor motive legate de subsidiaritate la propunerea de directivă privind 
SAL în materie de consum 

Senatul consideră că propunerile aduc atingere principiului subsidiarității deoarece nu a fost 
fundamentată în mod suficient necesitatea alegerii acestei căi către armonizare.

Senatul a ajuns la această concluzie în primul rând datorită faptului că această propunere de 
directivă solicită statelor membre să stipuleze în legislația lor instituirea unei entități care ar 
trebui să asigure soluționarea alternativă a litigiilor cu un înalt nivel de protecție a 
consumatorilor. În Țările de Jos există deja un sistem reușit pentru soluționarea litigiilor. Cu 
toate acestea, acest sistem nu este stipulat în legislație, ci este bazat pe autoreglementare și pe 
cooperarea voluntară dintre părțile implicate. În comparație cu alte state membre, se poate 
spune că acest sistem este destul de bine dezvoltat. Baza voluntară și autoreglementarea s-au 
dovedit a fi de succes. Prin urmare, Senatul nu întrevede niciun motiv pentru care ar trebui 
introdus în legislație un sistem alternativ de soluționare a litigiilor. Senatul consideră că, 
pentru a îndeplini obiectivele stabilite de Comisia Europeană, este cu siguranță suficientă 
adoptarea unor măsuri de politici de către Comisie, înainte de a lua în considerare o eventuală 
propunere de directivă.
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În ceea ce privește propunerea de directivă privind SAL în materie de consum, Senatul 
consideră, în plus, că aceasta pare să ignore aspecte ce țin de dreptul internațional privat și 
care ar putea surveni, de exemplu, în momentul în care trebuie determinat statul membru în 
care o entitate SAL ar trebui să ia sau ar putea lua decizii cu privire la soluționarea unui 
litigiu.

Senatul observă, în continuare, la articolul 2 și la articolul 5 alineatul (2) din directiva propusă 
privind SAL în materie de consum faptul că directiva se va aplica nu numai litigiilor 
transfrontaliere în materie de consum, ci și litigiilor naționale în materie de consum. Senatul 
consideră, de asemenea, că domeniul de aplicare depășește ceea ce este necesar și formulează 
și asupra acestei secțiuni o obiecție pe baza unor motive legate de subsidiaritate. Senatul nu 
vede motivul pentru care o directivă europeană ar trebui să specifice modalitățile în care 
litigiile naționale în materie de consum ar trebui soluționate prin intermediul unor metode 
alternative.

Obiecții pe baza unor motive legate de subsidiaritate la propunerea de regulament 
privind SOL în materie de consum

Senatul observă că succesul platformei SOL depinde de buna funcționare a entităților SAL în 
statele membre. Atât timp cât entitățile SAL din statele membre nu funcționează în mod 
corespunzător, Senatul nu vede niciun motiv sau necesitate pentru o platformă SOL. Din acest 
motiv, obiecțiile de mai sus pe baza unor motive legate de subsidiaritate se aplică în aceeași 
măsură și acestei propuneri.

În concluzie, Senatul observă că, în opinia sa, consecințele propunerilor SAL ar putea implica, 
de asemenea, costuri foarte ridicate. În cadrul sistemului de soluționare alternativă a litigiilor, 
așa cum acesta funcționează în prezent în Țările de Jos, costurile sunt, în principiu, suportate 
de către piață. O consecință a directivei propuse va fi transferul parțial al costurilor către 
autoritățile guvernamentale. Senatul consideră că această consecință este problematică.

Cu deosebită considerație,

G. J. de Graaf

Președintele Senatului Parlamentului Țărilor de Jos


