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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen alternativnega reševanja sporov (ARS) se skriva v osnovnem problemu, ki je dostop 
evropskih državljanov, predvsem potrošnikov, do sodišč zaradi dolgotrajnih in dragih sodnih 
postopkov.

Evropski parlament je nedavno izrazil mnenje o tej zadevi v resoluciji z dne 25. oktobra 2011 
o alternativnem reševanju sporov v civilnih, gospodarskih in družinskih zadevah (2011/2117 
(INI))1, kjer ugotavlja, da bodo zakonodajni ukrepi, sprejeti na ravni EU, olajšali izvajanje 
ARS ter spodbudili fizične in pravne osebe k njegovi uporabi, Komisijo pa poziva, naj 
oblikuje zakonodajni predlog o uporabi alternativnega reševanja potrošniških sporov v EU. 

Namen direktive, ki jo je Komisija zdaj predlagala, je odpraviti vrzeli v področjih, ki jih ARS 
pokriva, in zagotoviti obstoj kakovostnega zunajsodnega reševanja sporov za obravnavanje 
vseh pogodbenih sporov med potrošniki in podjetji. Predlagana direktiva določa glavna 
načela, ki jih bodo morali spoštovati vsi organi ARS, vključno s primernimi kvalifikacijami, 
nepristranskostjo, preglednostjo, učinkovitostjo in pravičnostjo. Predlagano je, naj 
spoštovanje teh načel spremljajo nacionalni organi. Poleg tega bodo v skladu s predlogom 
trgovci morali potrošnikom zagotoviti ustrezne in popolne informacije o ustreznih 
razpoložljivih organih ARS.

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije v kontekstu prizadevanj za izboljšanje 
delovanja notranjega trga in okrepitev pravnih sredstev za potrošnike. Kljub temu pa 
ugotavlja, da je predlog Komisije ponekod mogoče izboljšati, in rešitve predstavlja v osnutku 
mnenja. Te so:

Vprašanje, ali mora ARS postati obvezen za podjetja, predvsem z obvezno udeležbo v shemi 
ARS ali z odločitvijo, da postanejo izidi postopkov ARS zanje zavezujoči, je težko. Na eni 
strani naj bi obvezni sistemi povečali zaupanje potrošnikov, saj se zanesejo nanje v primeru 
težav. Po drugi strani pa obvezna uporaba ARS postavlja resna vprašanja, povezana s 
temeljnimi pravicami udeleženih strani glede dostopa do sodišč in s pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva (člen 47 Listine o temeljnih pravicah), in je v nasprotju s prostovoljno in 
prožno naravo ARS, ki ga opredeljuje in je tudi vir njegove posebne uporabnosti. 
Pripravljavec mnenja zato sledi Direktivi 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah2: ARS ni 
obvezen, države članice pa so obvezane ustvariti spodbude ali uvesti sankcije, medtem ko 
morajo sodišča zagotoviti konkretne informacije, da bi spodbudila njegovo uporabo. Kar 
zadeva zavezujoč učinek izida ARS, je predlagano, da je treba strani o tem obvestiti in 
pridobiti njihovo privolitev.
– Direktiva se ne bi smela uporabljati za pritožbe, ki jih vložijo trgovci proti potrošnikom, saj 
je ARS zasnovan kot instrument za pritožbe potrošnikov, katerega namen je odpraviti 
neravnovesja med trgovci in potrošniki in zagotoviti enostaven način za vlaganje pritožb. To 
ne velja na enak način za pritožbe trgovcev.

                                               
1 P7_TA(2011)0449
2 UL L 136, 24.5.2008, str. 3.
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– Da bi zagotovili varovala, da organom ARS ne bi bili predloženi neustrezni primeri, je 
potrebna zahteva, da je treba pred vložitvijo pritožbe organu ARS poskusiti poiskati 
sporazumno rešitev. Države članice bi morale imeti pravico, da določijo najnižji prag za 
vrednost zahtevka, da bi se izognile obravnavanju primerov, kjer je zahtevek nesorazmerno 
nižji kot dejanski stroški postopka ARS.
– Na splošno je treba načela postopka ARS zapisati na bolj izčrpen in popoln način na podlagi 
Direktive 2008/52/ES, evropskega kodeksa ravnanja mediatorjev in priporočil Komisije z dne 
30 . marca 1998 o načelih, ki veljajo za organe, odgovorne za izvensodne poravnave sporov 
potrošnikov1, ter z dne 4. aprila 2001 o načelih, ki veljajo za izvensodne organe, odgovorne za 
sporazumno reševanje potrošniških sporov2. Zato se predlaga, naj se v direktivo vključijo 
konkretne določbe, predvsem kar zadeva načela neodvisnosti, zakonitosti in zaupnosti.
– Usposabljanje fizičnih oseb, udeleženih v postopkih ARS, je bistvenega pomena, tudi zato, 
da bi zagotovili zaupanje v te postopke in njihove izide, ter mora biti zagotovljeno s skupnimi 
močmi Komisije in držav članic.
– Postopki ARS ne bi smeli ovirati udeleženih strani pri dostopu do običajnih sodnih 
postopkov z omejevanjem in zastaralnimi roki. Zato bi morala direktiva vzporedno z 
ustreznimi določbami Direktive 2008/52/ES (člen 8) zagotoviti, da bo imel postopek ARS 
odložilni učinek na omejevanje in zastaralne roke. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta direktiva se mora uporabljati za 
pogodbene spore med potrošniki in trgovci 
v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem 
storitev v vseh gospodarskih sektorjih. To
mora vključevati pritožbe, ki jih potrošniki 
vložijo proti trgovcem, kot tudi pritožbe, ki 
jih trgovci vložijo proti potrošnikom. Ta 
direktiva se ne uporablja za spore med 
trgovci, vendar državam članicam ne sme 
preprečevati, da sprejmejo nove ali 
ohranijo veljavne določbe o postopkih za 
izvensodno reševanje takih sporov.

(7) Ta direktiva bi se morala uporabljati za 
pogodbene spore med potrošniki in trgovci 
v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem 
storitev v vseh gospodarskih sektorjih. To
bi bilo treba omejiti na pritožbe, ki jih 
potrošniki vložijo proti trgovcem. Ta 
direktiva se ne bi smela uporabljati za 
spore med trgovci ali za pritožbe, ki jih 
trgovci vložijo proti potrošnikom; vendar 
državam članicam ne bi smelo biti 
preprečeno, da sprejmejo nove ali ohranijo 
veljavne določbe o postopkih za 
izvensodno reševanje takih sporov.

                                               
1 UL L 115, 17.4.1998, str. 31.
2 UL L 109, 19.4.2001, str. 56.
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Or. en

Obrazložitev

ARS je bil zasnovan kot instrument za pritožbe potrošnikov, katerega namen je odpraviti 
neravnovesja med trgovci, ki lažje prenesejo finančne izgube in plačajo pravne stroške, ter 
potrošniki, ki se ne bi pritožili na sodišču zaradi finančnih stroškov, ki so v nekaterih primerih 
višji od samega zahtevka.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ta direktiva se ne sme uporabljati za 
postopke pred organi za reševanje sporov, 
kadar so fizične osebe, odgovorne za 
reševanje sporov, zaposlene samo pri 
trgovcu, niti za postopke pred sistemi 
obravnave pritožb potrošnikov, ki jih 
upravljajo trgovci. Ne sme se uporabljati za 
neposredna pogajanja med strankami. Prav 
tako se ne sme uporabljati za poskuse 
sodnika, da reši spor med sodnim 
postopkom, ki poteka v zvezi z zadevnim 
sporom.

(12) Ta direktiva se ne bi smela uporabljati 
za postopke pred sistemi obravnave pritožb 
potrošnikov, ki jih upravljajo trgovci. Ne bi 
se smela uporabljati za neposredna 
pogajanja med strankami. Prav tako se ne 
bi smela uporabljati za poskuse sodnika, da 
reši spor med sodnim postopkom, ki poteka 
v zvezi z zadevnim sporom.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Države članice bi morale spodbujati 
alternativno reševanje sporov, kjer je to 
primerno, z uporabo spodbud ali sankcij.
Okvir za sisteme mediacije na ravni Unije 
že določa Direktiva 2008/52/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. maja 2008 o nekaterih vidikih
mediacije v civilnih in gospodarskih 
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zadevah, zlasti za čezmejne spore, pri tem 
pa ne preprečuje njegove uporabe za 
notranje sisteme mediacije. Ta direktiva 
dopolnjuje ta sistem kar zadeva druge 
postopke za alternativno reševanje sporov. 

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Fizične osebe, odgovorne za 
alternativno reševanje sporov, se lahko 
štejejo za nepristranske samo, če se nad 
njimi ne more izvajati pritisk, ki bi lahko 
vplival na njihov odnos do spora. 
Odsotnost takega pritiska je treba 
zagotoviti zlasti v primeru, ko organe ARS 
financira ena od strank spora ali 
organizacija, v katero je včlanjena ena od 
strank.

(17) Fizične osebe, odgovorne za 
alternativno reševanje sporov, se lahko 
štejejo za nepristranske samo, če se nad 
njimi ne more izvajati pritisk, ki bi lahko 
vplival na njihov odnos do spora. 
Odsotnost takega pritiska je treba 
zagotoviti zlasti v primeru, ko organe ARS 
financira ena od strank spora ali 
organizacija, v katero je včlanjena ena od 
strank. Da bi preprečili konflikt interesov, 
bi morale fizične osebe, zadolžene za 
alternativno reševanje spora, razkriti vse 
okoliščine, ki bi lahko ogrozile njihovo 
neodvisnost ali povzročile konflikt 
interesov. Za osebe, ki jih zaposluje samo 
trgovec, bi morale veljati posebne zahteve.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Za uspešno alternativno reševanje 
sporov, predvsem, da bi zagotovili 
potrebno zaupanje v njegove postopke, je 



PA\898179SL.doc 7/31 PE486.223v01-00

SL

bistveno, da ima fizična oseba, ki je 
zadolžena za postopek, potrebno 
strokovno znanje. Zato bi bilo treba 
zagotoviti posebne sheme usposabljanja v 
sodelovanju med državami članicami in 
Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Čeprav imajo lahko rešitve, ki jih 
sprejmejo organi ARS, in izid postopka 
ARS, poleg pravnih pravil, za osnovo tudi 
pravičnost in kodekse ravnanja, ta 
prožnost ne bi smela povzročiti 
zmanjšanja ravni zaščite potrošnikov v 
primerjavi z zaščito, ki bi bila potrošnikom 
zagotovljena z uporabo prava na sodiščih.
Zato bi morala ta direktiva vsebovati 
načelo zakonitosti.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Postopki ARS morajo biti učinkoviti.
Zagotavljati morajo enostaven in hiter 
postopek, ki na splošno traja največ 90 dni.
Organ ARS mora imeti možnost, da ta rok 
podaljša, če je to potrebno zaradi 
zapletenosti zadevnega spora.

(19) Postopki ARS bi morali biti 
učinkoviti. Zagotavljati bi morali
enostaven in hiter postopek, ki na splošno 
traja največ 90 delovnih dni od datuma, ko 
so bile strani obveščene, da je bila 
pritožba vložena. Organ ARS bi moral 
strani obvestiti o pritožbi, ko prejme vse 
dokumente, potrebne za izvedbo postopka 
ARS. Organ ARS bi moral imeti možnost, 
da ta rok podaljša, če je to potrebno zaradi 
zapletenosti zadevnega spora.
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Or. en

Obrazložitev
Obdobje bi bilo treba podaljšati na 90 delovnih dni, da bo bolj realistično in da bi zagotovili 
kakovost izida postopka ARS. Izhodišče obdobja 90 dni je treba opredeliti, da se izognemo 
pravni negotovosti in da zagotovimo, da imajo organi ARS dovolj časa, da učinkovito 
obravnavajo pritožbo.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Da bi zagotovili njihovo 
učinkovitost, so potrebne določbe, ki bodo 
zagotovile, da organi ARS obravnavajo le 
ustrezne primere. Treba bi bilo zahtevati, 
da morajo potrošniki poskušati najti 
sporazumno rešitev spora s trgovcem, 
preden primer vložijo pri organu ARS. 
Organi ARS lahko zahtevajo dokaze o 
takšnem poskusu in pritožbo razglasijo za 
neustrezno, če potrošnik takšnih dokazov 
ne predloži. Države članice bi morale 
imeti pravico, da določijo najnižji prag za 
vrednost zahtevka, da bi se izognile 
obravnavanju primerov, kjer je zahtevek 
nesorazmerno nižji kot dejanski stroški 
postopka ARS.

Or. en

Obrazložitev
Potrebna so enaka varovala, da bi preprečili, da potrošniki pri organih ARS vlagajo 
neustrezne primere in jih s tem po nepotrebnem preobremenjujejo. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Da bi ustrezal priznanim načelom 
svobode, izid postopka ARS ne bi smel biti 
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zavezujoč za strani, razen če so bile pred 
začetkom postopka obveščene o zavezujoči 
naravi izida in če izrecno izrazijo svojo 
privolitev.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Zaupnost v postopku ARS je 
pomembna, zato bi morala ta direktiva 
zagotoviti minimalno stopnjo združljivosti 
predpisov, ki urejajo civilni postopek, in 
sicer v zvezi z načinom, kako varovati 
zaupnost postopkov ARS v vseh 
naknadnih civilnih in gospodarskih 
sodnih postopkih ali pri arbitraži.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 c (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21c) Da bi stranke spodbudili k uporabi 
postopka ARS, bi morale države članice 
zagotoviti, da njihovi predpisi o 
zastaralnih in prekluzivnih rokih 
strankam ne preprečujejo dostopa do 
sodišča ali arbitraže v primeru, da poskus 
iskanja rešitve s postopkom ARS spodleti. 
Države članice bi morale zagotoviti, da se 
ta cilj doseže, čeprav ta direktiva ne 
usklajuje nacionalnih predpisov o 
zastaralnih in prekluzivnih rokih. Na 
določbe o zastaralnih in prekluzivnih 
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rokih v mednarodnih sporazumih, kot se 
izvajajo v državah članicah, na primer na 
področju prava prometa, ta direktiva ne bi 
smela vplivati.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 23 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ta direktiva ne določa, da morajo 
trgovci obvezno sodelovati v postopkih 
ARS ali da so rezultati takih postopkov za 
trgovce zavezujoči, če je potrošnik proti 
njim vložil pritožbo. Vendar ta direktiva ne 
posega v nacionalne predpise, na podlagi 
katerih je sodelovanje trgovcev v takih 
postopkih obvezno oziroma so rezultati 
postopkov za trgovce zavezujoči, če ti 
predpisi strankam ne odvzemajo pravice do 
pravnega sredstva, ki jo zagotavlja člen 47 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

(23) Ta direktiva ne določa, da morajo 
trgovci obvezno sodelovati v postopkih 
ARS ali da so rezultati takih postopkov za 
trgovce zavezujoči, če je potrošnik proti 
njim vložil pritožbo. Vendar ta direktiva ne 
posega v nacionalne predpise, na podlagi 
katerih je sodelovanje trgovcev v takih 
postopkih obvezno ali pogojeno s 
spodbudami ali sankcijami oziroma so 
rezultati postopkov za trgovce zavezujoči, 
če je ohranjeno načelo svobode, ti predpisi
pa strankam ne odvzemajo pravice do 
pravnega sredstva, ki jo zagotavlja člen 47 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 27 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Organe ARS je treba podrobno 
spremljati, da se zagotovi njihovo ustrezno 
in učinkovito delovanje. Komisija in 
pristojni organi iz te direktive morajo

(27) Organe ARS bi bilo treba podrobno 
spremljati, da se zagotovi njihovo ustrezno 
in učinkovito delovanje. V ta namen bi 
morale države članice določiti pristojni 
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objaviti in posodabljati seznam organov 
ARS, ki so v skladu s to direktivo. Ta 
seznam morajo objaviti tudi drugi organi, 
na primer organi ARS, združenja 
potrošnikov, podjetniška združenja in 
mreža evropskih potrošniških centrov.
Poleg tega morajo pristojni organi 
objavljati redna poročila o razvoju in 
delovanju organov ARS. Organi ARS
morajo pristojnim organom zagotoviti 
določene informacije, na katerih morajo 
navedena poročila temeljiti. Države članice
morajo organe ARS spodbujati k 
zagotavljanju takih informacij z uporabo 
Priporočila Komisije 2010/304/EU o 
uporabi usklajene metodologije za 
klasifikacijo pritožb in poizvedb 
potrošnikov ter poročanje o njih.

organ. Ker je v primeru sektorskega ARS 
morda težko naloge spremljanja zaupati 
enemu samemu organu, bi morale imeti 
države članice možnost, da v tem primeru 
določijo pristojni organ za vsak sektor. 
Komisija in pristojni organi iz te direktive
bi morali objaviti in posodabljati seznam 
organov ARS, ki so v skladu s to direktivo.
Ta seznam bi morali objaviti tudi drugi 
organi, na primer organi ARS, združenja 
potrošnikov, podjetniška združenja in 
mreža evropskih potrošniških centrov.
Poleg tega bi morali pristojni organi 
objavljati redna poročila o razvoju in 
delovanju organov ARS. Organi ARS bi 
morali pristojnim organom zagotoviti 
določene informacije, na katerih morajo 
navedena poročila temeljiti. Države članice
bi morale organe ARS spodbujati k 
zagotavljanju takih informacij z uporabo 
Priporočila Komisije 2010/304/EU o 
uporabi usklajene metodologije za 
klasifikacijo pritožb in poizvedb
potrošnikov ter poročanje o njih.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je prispevati k 
delovanju notranjega trga in doseganju 
visoke ravni varstva potrošnikov z 
zagotavljanjem, da se spori med potrošniki 
in trgovci lahko predložijo organom, ki 
ponujajo nepristranske, pregledne, 
učinkovite in pravične postopke 
alternativnega reševanja sporov.

Namen te direktive je prispevati k 
delovanju notranjega trga in doseganju 
visoke ravni varstva potrošnikov z 
zagotavljanjem, da potrošniki lahko spore
med potrošniki in trgovci predložijo 
organom, ki ponujajo nepristranske,
neodvisne, pregledne, učinkovite in 
pravične postopke alternativnega reševanja 
sporov.

Or. en
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Obrazložitev
ARS je bil zasnovan kot instrument za pritožbe potrošnikov, katerega namen je odpraviti 
neravnovesja med trgovci, ki lažje prenesejo finančne izgube in plačajo pravne stroške, ter 
potrošniki, ki se ne bi pritožili na sodišču zaradi finančnih stroškov, ki so v nekaterih primerih 
višji od samega zahtevka.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ta direktiva se uporablja za postopke 
izvensodnega reševanja pogodbenih 
sporov, ki nastanejo pri prodaji blaga ali 
opravljanju storitev s strani trgovca s 
sedežem v Uniji potrošniku s 
prebivališčem v Uniji, s posredovanjem 
organa za reševanje sporov, ki predlaga ali 
naloži rešitev ali zbliža stranki s ciljem 
iskanja sporazumne rešitve (v nadaljnjem 
besedilu: postopki ARS).

(1) Ta direktiva se uporablja za postopke 
izvensodnega reševanja pogodbenih 
sporov, ki nastanejo pri prodaji blaga ali 
opravljanju storitev s strani trgovca s 
sedežem v Uniji potrošniku s 
prebivališčem v Uniji, s posredovanjem 
organa ARS.

Or. en

Obrazložitev
Opredelitev ARS je treba jasno določiti v členu 4 o opredelitvah pojmov.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postopke pred organi za reševanje 
sporov, v katerih so fizične osebe, 
odgovorne za reševanje sporov, zaposlene 
samo pri trgovcu;

črtano

Or. en

Obrazložitev
Nekatere interne sheme ARS delujejo zelo dobro, potrošniki jih dobro poznajo in so očitno 
zadovoljni z njihovim delovanjem in rezultati. Dokler te interne sheme upoštevajo enaka 
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merila kakovosti, torej nepristranskost, preglednost, učinkovitost in pravičnost, ne bi smelo 
biti razlikovanja med internimi shemami in tretjimi stranmi.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 4 – točka d a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) „postopek alternativnega reševanja 
sporov“ pomeni postopek izvensodnega 
reševanja sporov, kjer udeležene strani 
skušajo rešiti spor s posredovanjem 
organa za reševanje sporov, ki predlaga 
ali naloži rešitev ali zbliža strani za 
iskanje sporazumne rešitve;

Or. en

Obrazložitev
Pojasnitev je potrebna, da se jasno določi predmet in področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 5a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Uporaba postopkov ARS

(1) Države članice spodbujajo uporabo 
alternativnega reševanja sporov, kjer je to 
ustrezno, tako da uporabo ARS pogojijo s 
spodbudami, ali s sankcijami, če je ARS 
zavrnjen, pred ali po začetku pravnih 
postopkov.
(2) Sodišče, na katerem je vložena tožba, 
lahko, če je primerno in ob upoštevanju 
vseh okoliščin primera, povabi strani, da 
za rešitev spora uporabijo postopek ARS. 
Sodišče lahko strani pozove tudi, da se 
udeležijo informativnega srečanja o 
uporabi postopkov ARS, če se ta srečanja 
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izvajajo in so na razpolago, strankam pa 
zagotovi informacije o platformi SRS, 
vzpostavljeni v skladu z Uredbo (EU) št. 
[Office of Publications insert reference 
number] Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne [Office of Publications insert date of 
adoption] o spletnem reševanju 
potrošniških sporov (Uredba o spletnem 
reševanju potrošniških sporov).
(3) Vsebina tega člena stranem ne 
odvzema pravice dostopa do sodnega 
sistema.

Or. en

Obrazložitev
Strani bi bilo treba spodbujati k uporabi ARS. Vendar pa obvezna uporaba ali udeležba v 
postopku ARS zbuja vprašanja glede dostopa do sodišč. Zato je koristno pozvati države 
članice, naj spodbujajo uporabo postopkov ARS, ter v skladu s členom 5 Direktive 
2008/52/ES omeniti možnost sodišč, da stranem predlagajo uporabo postopka ARS, in 
navesti, da je mogoče ohraniti obstoječe sisteme v državah članicah, kjer je uporaba 
postopkov ARS obvezna ali pogojena s spodbudami ali sankcijami.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imajo organi ARS spletišče, ki 
strankam omogoča vložitev pritožbe prek 
spleta;

(a) organi ARS vzdržujejo posodobljeno
spletišče, ki strankam omogoča, da dobijo 
informacije o postopkih ARS in vložijo
pritožbe prek spleta;

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 6 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Strokovnost in nepristranskost Strokovnost, neodvisnost in 
nepristranskost 

Or. en

Obrazložitev
Načeli neodvisnosti in nepristranskosti nista enakovredni. V skladu s priporočili Komisije iz 
leta 1998 in 2001 je treba neodvisnost fizične osebe, zadolžene za postopek ARS, zagotoviti 
kot pogoj za nepristranskost. 

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 6 - odstavek 1 - uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da imajo fizične 
osebe, ki so odgovorne za alternativno 
reševanje sporov, potrebno strokovno 
znanje in da so nepristranske. Zato je treba 
zagotoviti, da:

(1) Države članice zagotovijo, da imajo 
fizične osebe, ki so odgovorne za 
alternativno reševanje sporov, potrebno 
strokovno znanje in da so neodvisne in
nepristranske. Zato je treba zagotoviti, da:

Or. en

Obrazložitev
Načeli neodvisnosti in nepristranskosti nista enakovredni. V skladu s priporočili Komisije iz 
leta 1998 in 2001 je treba neodvisnost fizične osebe, zadolžene za postopek ARS, zagotoviti 
kot pogoj za nepristranskost. 

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imajo potrebno znanje, spretnosti in 
izkušnje na področju alternativnega 

(a) imajo potrebno znanje, spretnosti in 
izkušnje na področju alternativnega ali 
sodnega reševanja potrošniških sporov in 
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reševanja sporov; razumejo zakon;

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ni verjetnosti, da bi bile razrešene 
svojih nalog brez utemeljenega razloga;

(b) so imenovane za določeno obdobje in
ni verjetnosti, da bi bile razrešene svojih 
nalog brez utemeljenega razloga;

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Za namene točke (a) odstavka 1 
države članice zagotovijo posebne sheme 
usposabljanja za fizične osebe, kis o 
zadolžene za alternativno reševanje 
sporov. Komisija državam članicam 
pomaga pri oblikovanju teh shem 
usposabljanja in mehanizmov za nazor 
nad kakovostjo;

Or. en

Obrazložitev
Fizičnim osebam, ki želijo izvajati postopke ARS, je treba zagotoviti ustrezno usposabljanje.
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Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Za namene točke (c) odstavka 1 
države članice zagotovijo, da fizične 
osebe, ki so zadolžene za alternativno 
reševanje spora, razkrijejo vse okoliščine, 
ki bi lahko ogrozile njihovo neodvisnost 
ali povzročile konflikt interesov ali so 
lahko dojete kot take. 
Države članice zagotovijo, da v takšnih 
okoliščinah ta oseba privoli v opravljanje 
naloge ali nadaljnje opravljanje naloge le, 
če strani v to izrecno privolijo in če je ta 
oseba prepričana, da lahko izpelje 
postopek ARS popolnoma neodvisno, da 
zagotovi popolno nepristranskost.
Države članice zagotovijo, da obveza 
razkritja v skladu s tem odstavkom velja 
skozi celoten postopek ARS.

Or. en

Obrazložitev
Načeli neodvisnosti in nepristranskosti nista enakovredni. V skladu s priporočili Komisije iz 
leta 1998 in 2001 je treba neodvisnost fizične osebe, zadolžene za postopek ARS, zagotoviti 
kot pogoj za nepristranskost. 

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Če fizična oseba, ki je zadolžena za 
reševanje spora ni zaposlena samo pri 
trgovcu, okoliščine, ki jih je treba razkriti 
v skladu z odstavkom 1b, zajemajo:
(a) vse osebne ali poslovne odnose z eno 
ali več stranmi;
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(b) vse finančne ali druge interese, 
neposredne ali posredne, pri izidu 
postopka ARS; 
(c) podatke, ali je zadevna oseba za eno ali 
več strani opravljala kakšno drugo 
funkcijo, ki je imela drug namen, kot 
alternativno reševanje sporov.

Or. en

Obrazložitev
Načeli neodvisnosti in nepristranskosti nista enakovredni. V skladu s priporočili Komisije iz 
leta 1998 in 2001 je treba neodvisnost fizične osebe, zadolžene za postopek ARS, zagotoviti 
kot pogoj za nepristranskost. 

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1d) Za namene točke (c) odstavka 1 
države članice zagotovijo, da fizične 
osebe, ki so zadolžene za reševanje spora 
in so zaposlene samo pri trgovcu, 
izpolnjujejo naslednje zahteve:
(a) imenovala jih je najvišja raven uprave 
in za dovolj dolgo obdobje, da je 
zagotovljena neodvisnost njihovega 
delovanja; 
(b) hierarhično ni povezana z operativno 
upravo, predvsem z osebami, zadolženimi 
za odnose s potrošniki;
(c) njihovo plačilo ni vezano na rezultate 
postopka ARS;
(d) na voljo so sredstva, ki so namenjena 
zagotavljanju učinkovitosti postopkov 
ARS. 

Or. en

Obrazložitev
Potrebna so posebna pravila, da bi zagotovili neodvisnost in nepristranskost fizičnih oseb, 
zadolženih za alternativno reševanje sporov, ki so zaposleni samo pri trgovcu.
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Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Legalnost odločitev, sprejetih s postopkom 

ARS
(1) Države članice zagotovijo, da izid 
postopka ARS ne povzroči, da je potrošnik 
prikrajšan za zaščito, ki mu jo 
zagotavljajo obveznih določb prava države 
članice, kjer ima organ ARS sedež.
(2) V primeru čezmejnih potrošniških 
sporov države članice zagotovijo, da izid 
postopka ARS ne povzroči, da je potrošnik 
prikrajšan za zaščito, ki mu jo 
zagotavljajo določbe, od katerih ni 
mogoče odstopati z dogovorom v skladu s 
pravom države članice, kjer ima potrošnik 
običajno prebivališče, v primerih, 
predvidenih v členu 6 Uredbe (ES) št. 
593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se 
uporablja za pogodbena obligacijska 
razmerja (Rim I)1. 
_____________
1 UL L 177, 4.7.2008, str. 6.

Or. en

Obrazložitev
Organi ARS lahko sprejmejo odločitev na podlagi nezakonskih pravil (samoregulativni 
kodeksi itd.). Zato je bistveno, da ta pravila ne privedejo do odločitve, zaradi katere bi bili 
potrošniki prikrajšani glede višje ravni zaščite, ki jo zagotavlja nacionalna zakonodaja.  V 
čezmejnih primerih, kjer se uporablja uredba RIM I, lahko država prebivališča zagotavlja 
boljšo zaščito kot zakonodaja države članice, kjer ima sedež organ ARS. Postopki ARS v 
nobenem primeru ne bi smeli povzročiti slabše zaščite, kot jo nudi ustrezna zakonodaja.
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Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 7 - odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dajo organi 
ARS na svojih spletiščih in v tiskani obliki 
v svojih prostorih javno na voljo 
informacije o:

Države članice zagotovijo, da dajo organi 
ARS na svojih spletiščih in na zahtevo v 
tiskani obliki v svojih prostorih javno in v 
preprostem jeziku, ki ga razume povprečni 
uporabnik, na voljo informacije o:

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) fizičnih osebah, odgovornih za 
alternativno reševanje sporov, načinu 
njihovega imenovanja in dolžini njihovega 
mandata;

(a) seznamu fizičnih oseb, odgovornih za 
alternativno reševanje sporov, in njihovih 
življenjepisih, vključno z njihovimi 
strokovnimi področji, načinu njihovega 
imenovanja in dolžini njihovega mandata

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vrstah sporov v njihovi pristojnosti; (d) vrstah sporov v njihovi pristojnosti, 
vključno z najnižjo vrednostjo zahtevka, 
kjer je to ustrezno;

Or. en
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Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka i 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) morebitnih stroških, ki jih morajo kriti 
stranke;

(i) morebitnih stroških, ki jih morajo kriti 
stranke, vključno s pravili o nalaganju 
plačila stroškov ob koncu postopka;

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 7 - odstavek 1 - točka ka (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) kaznih za neizpolnjevanje v primeru, 
da je odločitev obvezujoča za strani.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 7 - odstavek 2 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Države članice zagotovijo, da dajo 
organi ARS na svojih spletiščih in v tiskani 
obliki v svojih prostorih javno na voljo 
letna poročila o dejavnostih. Ta poročila 
vključujejo naslednje informacije v zvezi z 
domačimi in čezmejnimi spori:

(2) Države članice zagotovijo, da dajo 
organi ARS na svojih spletiščih in na 
zahtevo v tiskani obliki v svojih prostorih 
javno na voljo letna poročila o dejavnostih. 
Ta poročila vključujejo naslednje 
informacije v zvezi z domačimi in 
čezmejnimi spori:

Or. en
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Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ponavljajoče se težave, ki povzročajo 
spore med potrošniki in trgovci;

(b) ponavljajoče se težave, ki povzročajo 
spore med potrošniki in trgovci, katerim se 
lahko priloži smernice za reševanje, 
predvsem predloge za obravnavanje teh 
vprašanj;

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) raven upoštevanja izidov postopkov 
ARS, če je znana;

(e) raven upoštevanja izidov postopkov 
ARS; 

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 8 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) postopek ARS je za potrošnike 
brezplačen ali povezan z zmernimi stroški; 

(c) postopek ARS je za potrošnike 
brezplačen ali povezan z zmernimi stroški; 
vsi morebitni stroški morajo biti 
sorazmerni z vrednostjo zahtevka;

Or. en
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Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 8 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) organ ARS, ki je prejel pritožbo, 
obvesti strani spora, takoj ko prejme vse 
dokumente, potrebne za izvedbo postopka 
ARS;

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 8 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spor se reši v 90 dneh od datuma, ko je
organ ARS prejel pritožbo. Organ ARS 
lahko pri zapletenih sporih ta rok podaljša.

(d) spor se reši v 90 delovnih dneh od 
datuma, ko so bile strani obveščene, da je
bila pritožba vložena. Organ ARS lahko 
pri zapletenih sporih ta rok podaljša.

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 8 - odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) da bi zagotovili učinkovitost 
postopkov ARS, države članice zagotovijo, 
da so potrošniki obvezani poiskati 
sporazumno rešitev spora neposredno s 
trgovcem, preden primer vložijo pri 
organu ARS. Države članice lahko dajo 
organu ARS pravico, da zahteva dokaze o 
takšnem poskusu in pritožbo razglasijo za 
neustrezno, če potrošnik takšnih dokazov 
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ne predloži.

Or. en

Obrazložitev
Da bi preprečili preobremenjevanje organov ARS, jim je treba predložiti le ustrezne primere. 
Zato je treba omejiti ustreznost primerov, tako da se zahteva, da potrošnik najprej skuša rešiti 
težavo s trgovcem in uporabi ARS le, če je pri tem neuspešen. 

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) države članice lahko omejijo 
primernost spora za vložitev pri organu 
ARS, in sicer tako, da določijo najnižji 
prag za vrednost zahtevka, kjer se 
ugotavlja, ali je vrednost zahtevka 
nesorazmerno nižji kot dejanski stroški 
postopka ARS.

Or. en

Obrazložitev
Morda bi bilo koristno, da bi države članice določile najnižji prag za vrednost zahtevka, da bi 
preprečile nerazumne primere.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) strani imajo pravico, da se umaknejo 
iz postopka na katerikoli stopnji, če so 
nezadovoljne z izvajanjem ali vodenjem 
postopka; o tem so obveščene nemudoma 
pred začetkom postopka; 

Or. en
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Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) izid postopka ARS ne more imeti 
zavezujočega učinka na vpletene strani, 
razen če so pred začetkom postopka 
obveščene o zavezujoči naravi izida in 
izrecno in izrecno izrazijo svojo privolitev.

Or. en

Obrazložitev
Odločitve nekaterih organov ARS so zavezujoče. Načelo svobode zahteva, da odločitev ne sme 
biti zavezujoča za strani spora, razen če so s tem seznanjene pred začetkom postopka in če v 
to vnaprej privolijo. To je potrebno, da bi ohranili možnost dostopa do sodišč, če strani niso 
zadovoljne z izidom postopka.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 9 - odstavek 2 - točka a - točka ia (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) udeležba v postopku ne preprečuje 
možnosti, da strani postopek sprožijo z 
običajnim sodnim postopkom;

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Zaupnost postopkov ARS

(1) Države članice zagotovijo, da organi 
ARS ali fizične osebe, odgovorne za 
alternativno reševanje spora, razen v 
primeru, da strani sklenejo drugače, ne 
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morejo biti prisiljene posredovati dokazov 
v Ciinih in gospodarskih sodnih postopkih 
ali postopkih arbitraže o informacijah, ki 
izhajajo iz postopka ARS ali so z njo 
povezane, razen v primerih:
(a) kadar je to potrebno zaradi 
pomembnih razlogov javnega reda 
zadevne države članice, zlasti kadar je 
treba zagotoviti zaščito interesov otrok ali 
preprečiti poseg v telesno ali duševno 
integriteto osebe;
(b) kadar je razkritje vsebine izida 
postopka ARS potrebno za izvajanje ali 
izvrševanje tega izida.
(2) Nobena določba iz odstavka 1 državam 
članicam ne preprečuje uzakonitve 
strožjih ukrepov za zaščito zaupnosti 
postopka ARS. 

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9b
Učinek postopka ARS na prekluzivne in 

zastaralne roke
(1) Države članice zagotovijo, da stranke, 
ki so v poskusu reševanja spora izbrale 
postopek ARS, zaradi izteka prekluzivnih 
ali zastaralnih rokov v postopku ARS v 
nadaljevanju ne izgubijo možnosti uvedbe 
sodnega postopka ali arbitraže.
(2) Odstavek 1 ne posega v določbe o 
prekluzivnih ali zastaralnih rokih, ki so 
del mednarodnih sporazumov, katerih 
pogodbenice so države članice.

Or. en
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Obrazložitev
Uporaba ARS ne bi smela ovirati dostopa do običajnih sodnih postopkov.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da trgovci s 
sedežem na njihovem ozemlju potrošnike 
obvestijo o organih ARS, ki jih pokrivajo 
in ki so pristojni za reševanje morebitnih 
sporov med njimi in potrošniki. Te 
informacije vključujejo spletne naslove 
zadevnih organov ARS, navajajo pa tudi, 
ali se trgovec zavezuje k uporabi teh 
organov za reševanje sporov s potrošniki.

Države članice zagotovijo, da trgovci s 
sedežem na njihovem ozemlju potrošnike 
obvestijo o organih ARS, ki jih pokrivajo 
in za katere se obvežejo, da jih bodo 
uporabljali, in ki so pristojni za reševanje 
morebitnih sporov med njimi in potrošniki.
Te informacije vključujejo kontaktne 
podatke in spletne naslove zadevnih 
organov ARS.

Or. en

Obrazložitev
Da ne bi preobremenjevali trgovcev in da bi potrošniku zagotovili le njemu potrebne 
informacije, bi morali trgovci obveščati le o organih ARS, k uporabi katerih se zavežejo.
Kontaktni podatki so prav tako lahko dober vir informacij za potrošnike.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz odstavka 1 so enostavno, 
neposredno, vidno in trajno dostopne na 
spletišču trgovca, če ga ima, v splošnih 
pogojih pogodb o prodaji blaga ali 
opravljanju storitev, sklenjenih med 
trgovcem in potrošnikom, ter na računih, 
povezanih s takimi pogodbami. V njih 
mora biti navedeno, kje so dostopne 
dodatne informacije o zadevnem organu 
ARS in pogojih za njegovo uporabo.

Informacije iz odstavka 1 so enostavno, 
neposredno, vidno in trajno dostopne na 
spletišču trgovca, če ga ima, v splošnih 
pogojih pogodb o prodaji blaga ali 
opravljanju storitev, sklenjenih med 
trgovcem in potrošnikom, kadar trgovec 
zavrne pritožbo, ki jo je potrošnik vložil 
neposredno pri njemu. V njih mora biti 
navedeno, kje so dostopne dodatne 
informacije o zadevnem organu ARS in 
pogojih za njegovo uporabo.
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Or. en

Obrazložitev
Sistematično zagotavljanje teh informacij na računih bi bilo preveč obremenjujoče za 
trgovce, saj bi imelo malo dodane vrednosti za potrošnike, ki bi informacije o ARS prebrali, le 
v primeru spora.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Vsaka država članica imenuje pristojni 
organ za spremljanje delovanja in razvoja 
organov ARS, ki imajo sedež na njenem 
ozemlju. Vsaka država članica o organu, 
ki ga je imenovala, obvesti Komisijo.

(1) Vsaka država članica imenuje pristojni 
organ za spremljanje delovanja in razvoja 
organov ARS, ki imajo sedež na njenem 
ozemlju. V primeru sektorskega ARS 
lahko države članice določijo pristojni 
organ za vsak sektor. Vsaka država članica 
o organih, ki jih je imenovala, obvesti 
Komisijo.

Or. en

Obrazložitev
Nekateri organi ARS so sektorski. Zelo težko bi bilo naloge spremljanja zaupati le enemu 
organu, ki bi pokrival vse sektorje, prav tako bi to pomenilo veliko breme za ta organ. 
Določitev pristojnega organa za vsak sektor bi morala ostati možnost za tiste države članice, 
ki nimajo enotnega pristojnega organa za vse sektorje. 

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Komisijo se določi kot pristojni organ 
za spremljanje delovanja in razvoja 
vseevropskih organov ARS in od teh 
organov neposredno prejema obvestila.

Or. en
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Obrazložitev
Zaželeno je spodbujanje oblikovanja vseevropskih organov ARS. Zato je koristno olajšati 
njihovo obveščanje z zaupanjem naloge spremljanja Komisiji.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) raven upoštevanja izidov postopkov 
ARS, če je znana;

(d) raven upoštevanja izidov postopkov 
ARS;

Or. en

Obrazložitev
Organi ARS bi morali imeti nalogo, da spremljajo spoštovanje izidov. To je pomemben 
pokazatelj učinkovitosti shem ARS, potrošnikom in podjetjem pa pomaga pri odločanju, ali se 
uporaba postopkov ARS izplača. 

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ponavljajoče se težave, ki povzročajo 
spore med potrošniki in trgovci;

(f) ponavljajoče se težave, ki povzročajo 
spore med potrošniki in trgovci, katerim se 
lahko priloži smernice za reševanje, 
predvsem predloge za obravnavanje teh 
vprašanj;

Or. en

Obrazložitev
Da bi olajšali izmenjavo najboljših praks, bi bilo morda koristno, da organi ARS zagotovijo 
smernice za reševanje na podlagi rešenih primerov, obenem pa s tem ohranijo zaupnost.
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Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak pristojni organ na podlagi ocene iz 
odstavka 1 sestavi seznam organov ARS, 
ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1.

2. Vsak pristojni organ na podlagi ocene iz 
odstavka 1 sestavi seznam organov ARS, 
ki so bili obveščeni in izpolnjujejo pogoje 
iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev
Jasno mora biti, da organi nimajo diskrecijske pravice, da zavrnejo vključitev na seznam, če 
ocena kaže, da shema ARS spoštuje določbe iz poglavja II.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sestavi seznam organov ARS, 
o katerih je bila obveščena v skladu z 
odstavkom 2, in ta seznam posodobi 
vsakič, ko je uradno obveščena o 
spremembah v skladu z drugim stavkom 
tretjega pododstavka odstavka 2. Komisija 
ta seznam in njegove posodobitve objavi 
ter pošlje pristojnim organom in državam 
članicam.

3. Komisija sestavi seznam organov ARS, 
o katerih je bila obveščena v skladu z 
odstavkom 2 tega člena in členom 15(3), 
in ta seznam posodobi vsakič, ko je uradno 
obveščena o spremembah v skladu z 
drugim stavkom tretjega pododstavka 
odstavka 2. Komisija ta seznam in njegove 
posodobitve objavi ter pošlje pristojnim 
organom in državam članicam.

Or. en

Obrazložitev
Seznam bi moral zajemati tudi vseevropske organe ARS, o katerih je neposredno obveščena 
Komisija.
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Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 17 - odstavek 5 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsak pristojni organ vsaki dve leti 
objavi poročilo o razvoju in delovanju 
organov ARS. V poročilu so zlasti:

5. Vsak pristojni organ vsaki dve leti 
objavi poročilo o razvoju in delovanju 
organov ARS ter ga posreduje Komisiji. V 
poročilu so zlasti:

Or. en

Obrazložitev
Zaradi dobrega sodelovanja med Komisijo in nacionalnimi pristojnimi organi je zaželeno, da 
slednji svoja poročila pošljejo Komisiji, ki bi potem centralizirala informacije, saj bi ji to 
olajšalo zbiranje informacij.


