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Odbor za pravne zadeve

3. 2. 2012

OBVESTILO POSLANCEM
(13/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje Nizozemskega senata o predlogu Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi 
Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem 
reševanju potrošniških sporov)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

in o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju 
potrošniških sporov (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov)
(COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal Nizozemski 
senat.
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PRILOGA

Datum: 24. januar 2012

Zadeva: Nasprotovanje predlogoma COM(2011)793 in COM(2011)794 na podlagi 
subsidiarnosti

Sklicevanje: 149842.01U

V skladu z ustaljenim postopkom je senat nizozemskega parlamenta preučil omenjena 
predloga z vidika skladnosti z načelom subsidiarnosti. Pri tem je uporabil člen 5 Pogodbe 
Evropske unije in protokol št. 2 k Lizbonski pogodbi o uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti.

S tem pismom vas senat obvešča o stališču, ki ga je sprejel. Enaka pisma so bila poslana 
Evropskemu parlamentu, Svetu in nizozemski vladi.

Predlagana direktiva zadeva obveznost držav članic, da zagotovijo, da se lahko vsi spori med 
potrošniki in trgovci, ki zadevajo prodajo blaga ali opravljanje storitev, predložijo organu za 
alternativno reševanje sporov (ARS). Namen predlagane uredbe je vzpostavitev evropske 
platforme za spletno reševanje sporov (platforma SRS). Pravna podlaga obeh predlogov je 
člen 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Senat nizozemskega parlamenta se je z zanimanjem seznanil z omenjenima predlogoma. Pri 
tem ni naletel na nobeno vprašanje, ki bi utegnilo privesti do nasprotovanja glede pravne 
podlage, ki je bila izbrana za predloga. Naletel pa je na nekaj spornih vprašanj, povezanih z 
načelom subsidiarnosti.

Nasprotovanje predlogu Direktive o alternativnem reševanju potrošniških sporov na 
podlagi subsidiarnosti 

Senat meni, da je predlog v nasprotju z načelom subsidiarnosti, ker potreba po tovrstni 
harmonizaciji ni bila ustrezno utemeljena.

Senat je prišel do te ocene predvsem zato, ker ta predlog direktive od držav članic zahteva, da 
z zakonom predpišejo ustanovitev organa, ki bi moral zagotavljati izvajanje postopkov 
alternativnega reševanja sporov z visoko ravnjo varstva potrošnikov. Na nizozemskem že 
obstaja uspešen sistem reševanja sporov. Ta sistem pa ni predpisan z zakonom, temveč temelji 
na samoregulaciji in prostovoljnemu sodelovanju vpletenih strani. V primerjavi z drugimi 
državami je za ta sistem mogoče reči, da je razmeroma dobro razvit. Prostovoljna podlaga in 
samoregulacija sta se izkazali za uspešni. Senat zato ne vidi razloga, da bi z zakonom 
predpisal sistem alternativnega reševanja sporov. Prepričan je, da bi moralo biti za uresničitev 
ciljev, ki jih je postavila Evropska komisija, dovolj, da bi bila Komisija sprejela politične 
ukrepe, preden se je odločila za možnost predložitve predloga direktive.

V zvezi s predlogom direktive o alternativnem reševanju potrošniških sporov je senat nadalje 
začuden, ker se zdi, da v predlogu niso upoštevani vidiki mednarodnega zasebnega prava, ki 
bi utegnili stopiti v ospredje, ko bi na primer želeli določiti, v kateri državi članici bi organ za 
alternativno reševanje sporov moral odločati oziroma bi lahko odločal o sporu.
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Nadalje senat v členu 2 in členu 5(2) predloga direktive o alternativnem reševanju 
potrošniških sporov opaža, da se direktiva ne bo uporabljala zgolj za čezmejne potrošniške 
spore, temveč tudi za domače potrošniške spore. Poleg tega senat meni, da je področje 
uporabe širše od potrebnega in tudi v tem delu izraža nasprotovanje predlogu na podlagi 
subsidiarnosti. Senat ne razume, zakaj bi morala evropska direktiva natančno določati, kako 
naj bi se z alternativnimi metodami reševali domači potrošniški spori.

Nasprotovanje predlogu Uredbe o spletnem reševanju potrošniških sporov na podlagi 
subsidiarnosti

Senat ugotavlja, da bo uspeh platforme SRS odvisen od nemotenega delovanja organov za 
ARS v državah članicah. Dokler organi za ARS v državah članicah ne delujejo prav, senat ne 
vidi smiselnosti oblikovanja platforme SRS niti potrebe po njej. Zato je omenjeno 
nasprotovanje na podlagi subsidiarnosti enako veljavno tudi za ta predlog.

Za konec senat ugotavlja, da bi po njegovem mnenju posledice predlogov o ARS vključevale 
zelo visoke stroške. V sistemu alternativnega reševanja sporov, kot sedaj deluje na 
Nizozemskem, stroške načeloma krije trg. Posledica predlagane direktive bo ta, da bo kritje 
stroškov deloma prešlo na vladne organe. Senatu se ta posledica zdi sporna.

S spoštovanjem,

G. J. de Graaf

Predsednik senata nizozemskega parlamenta


