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Výbor pre právne veci

3.2.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(13/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Holandskej prvej komory k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o 
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)
(COM(2011)0793 – C7–0454/2011 – 2011/0373(COD)),

a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení spotrebiteľských 
sporov online (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)
(COM(2011)0794 –C7–0453/2011 – 2011/0374(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Holandskej prvej komory k uvedenému 
návrhu.
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PRÍLOHA

Dňa: 24. januára 2012

Vec: Námietka týkajúca sa zásady subsidiarity – COM(2011)793 a COM(2011)794

Značka: 149842.01U

Holandská prvá komora preskúmala uvedený návrh z hľadiska zásady subsidiarity v súlade 
s postupom stanoveným na tento účel. Uplatnila pritom článok 5 Zmluvy o EÚ a protokol č. 2 
k Lisabonskej zmluve o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

Týmto listom Vás chceme informovať o stanovisku Holandskej prvej komory. Listy 
rovnakého znenia boli odoslané Európskemu parlamentu, Rade a holandskej vláde.

Navrhovaná smernica sa týka povinnosti členských štátov zabezpečiť, aby všetky spory medzi 
spotrebiteľom a obchodníkom, ktoré vzniknú pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, 
mohli byť predložené subjektu alternatívneho riešenia sporov. Cieľom navrhovaného 
nariadenia je vytvorenie európskej platformy na riešenie sporov online. Právnym základom 
obidvoch návrhov je článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Holandská prvá komora vzala so záujmom na vedomie uvedené návrhy. Pokiaľ ide o zvolený 
právny základ, komora nevzniesla žiadne námietky. Má však námietky v súvislosti so zásadou 
subsidiarity.

Námietky týkajúce sa zásady subsidiarity k návrhu smernice o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov

Prvá komora sa domnieva, že návrhy sú v rozpore so zásadou subsidiarity, pretože potreba 
tohto smerovania k harmonizácii nie je dostatočne odôvodnená.

Komora dospela k tomuto názoru predovšetkým preto, že týmto návrhom smernice sa 
členským štátom ukladá povinnosť, aby v rámci právnych predpisov stanovili vytvorenie 
subjektu, ktorý by zabezpečoval alternatívne riešenie sporov s vysokou úrovňou ochrany 
spotrebiteľa.  V Holandsku už funguje úspešný systém riešenia sporov.  Tento systém však 
nie je legislatívne upravený, ale je založený na samoregulácii a dobrovoľnosti zúčastnených 
strán. V porovnaní s ostatnými členskými štátmi ho možno považovať za pomerne dobre 
rozvinutý. Dobrovoľnosť a samoregulácia sa pritom ukázali ako faktory zaručujúce úspech. 
Komora preto nevidí dôvod na prechod k legislatívnej úprave alternatívneho systému riešenia 
sporov. Domnieva sa, že na dosiahnutie cieľov stanovených Európskou komisiou úplne 
postačuje, aby Európska komisia pred prípadným predložením smernice prijala politické 
opatrenia.

Čo sa týka návrhu smernice o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, komora sa 
okrem toho pozastavuje nad tým, že podľa všetkého boli opomenuté aspekty medzinárodného 
práva súkromného, ktoré by sa mohli uplatňovať napríklad pri zodpovedaní otázky, v ktorom 
členskom štáte by subjekt alternatívneho riešenia sporov mal alebo musel rozhodovať o spore.

Komora ďalej konštatuje, že v článku 2 a článku 5 ods. 2 navrhovanej smernice 
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o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sa uvádza, že smernica sa bude uplatňovať 
nielen na cezhraničné spotrebiteľské spory, ale aj na domáce spotrebiteľské spory. Domnieva 
sa, že aj rozsah pôsobnosti je širší, než je potrebné, a aj v tejto súvislosti vznáša námietku 
týkajúcu sa zásady subsidiarity. Komora nechápe, prečo by mala európska smernica 
stanovovať, ako treba alternatívne riešiť domáce spotrebiteľské spory.

Námietky týkajúce sa zásady subsidiarity k návrhu nariadenia o riešení 
spotrebiteľských sporov online

Komora poznamenáva, že úspech platformy na riešenie sporov online závisí od riadneho 
fungovania subjektov alternatívneho riešenia sporov v členských štátoch. Pokiaľ subjekty 
alternatívneho riešenia sporov v členských štátoch nefungujú primerane, Komisia nevidí 
úžitok ani potrebu platformy na riešenie sporov online. Z tohto dôvodu platia uvedené 
námietky týkajúce sa zásady subsidiarity rovnako aj pre tento návrh.

Komora napokon poznamenáva, že podľa jej názoru môžu viesť dôsledky návrhov o 
alternatívnom riešení sporov k vysokým nákladom. V systéme alternatívneho riešenia sporov, 
aký je i ten, ktorý funguje v súčasnosti v Holandsku, nesie náklady v zásade trh. V dôsledku 
návrhu smernice sa tieto náklady čiastočne prenesú na štát. Komora považuje tento dôsledok 
za problematický.

S úctou

G. J. de Graaf

predseda Holandskej prvej komory


