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Vastuuvapauslauseke 
Tämä vaikutustenarviointiraportti edustaa ainoastaan sen laadintaan osallistuneiden komission 
yksiköiden kantaa. T eksti on laadittu komme ntoitavaksi, eikä se  vaikuta kom ission 
mahdollisen päätöksen lopulliseen muotoon. 
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1. JOHDANTO 

Kuluttajansuojalainsäädäntöä sekä  EU:n että jäsenva ltioiden taso lla on m erkittävästi 
vahvistettu viim e vuosikymm eninä. Eurooppalais illa kuluttajilla ei ole kuitenkaan aina 
käytössään tehokkaita muutoksenhakukeinoja, jos heidän oikeuksiaan loukataan.  

Näin on siksi, että kuluttajat uskovat tuom ioistuinmenettelyjen olevan kalliita, aikaavieviä ja  
raskaita. Raskaat ja tehottomat menettelyt ja niiden epävarmat tulokset vaikuttavat kuluttajiin 
niin, että he eivät edes yritä m uutoksenhakua. Kuluttajat eivät m yöskään aina ole täysin 
selvillä, m itkä heidän oike utensa konkreettisesti ov at, eivätkä sen vuoksi hae korvausta 
silloinkaan, kun heillä on oikeus siihen. 

Tehokkaiden m uutoksenhakukeinojen puute aiheutt aa erityisiä haasteita valtioiden rajat 
ylittävässä kaupassa. Kuluttajat ovat luonn ollisesti varuillaan v ieraassa k aupallisessa 
ympäristössä ja pe lkäävät, että jo tain m enee piele en, jos he teke vät ostok sia tois esta 
jäsenvaltiosta. He ovat huolissaan lainsä ädännön eroista jäsenvaltioiden välillä, 
kieliongelmista sek ä riid anratkaisun m ahdollisesti korkeammista ku stannuksista ja v ieraista 
menettelysäännöistä toisessa jäsenvaltiossa. Kulu ttajat antavat usein periksi asiassaan koska 
eivät tiedä, m inne osoittaisivat valituks ensa toisessa jäsenvaltiossa. Epävarm uus 
muutoksenhakukeinoista vaikuttaa kuluttajien luottamukseen tehdä ostoksia valtioiden rajojen 
yli ja estää heitä hyödyntämästä sisämarkkinoiden etuja. 

Riidanratkaisun per inteisten tuomioistu inmenettelyjen lisäksi jois sakin jäsen valtioissa 
kuluttajilla ja elink einonharjoittajilla on m ahdollisuus ratkaista asia nk. vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyiden (ADR-menettelyjen) m ukaisesti. Va ihtoehtoisella 
riidanratkaisulla tarkoitetaan oikeusistuin ten ulkopuolisia m enettelyjä, kuten sovittelua, 
välitystä, välim iesmenettelyjä ja valitus lautakuntia. Tässä vaikutus tenarvioinnissa 
vaihtoehtoisella riid anratkaisulla tar koitetaan kuluttajien ja  elinke inonharjoittajien välis ten 
tavaroiden myymiseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvien riitojen ratkaisua. Vaihtoehtoisilla 
riidanratkaisumenettelyillä pyritään ratkaisemaan osapuolten välisiä riita-asioita jonkin elimen 
(esim. sovittelijan, välittäjän,  oikeusas iamiehen, valituslau takunnan) välityks ellä. 
Vaihtoehtoinen riidan ratkaisu ei kata sella isten riito jen ratkaisua,  jotka on  käsite lty 
elinkeinonharjoittajan hoitam an si säisen valitustenkäsittelymene ttelyn kautta. Va ihtoehtoisia 
riidanratkaisujärjestelmiä, joil la on tarkoitus ratkaista kulu ttajien ja elinke inonharjoittajien 
välisiä riitoja verkon kautta, kutsutaan verkkovälitteisiksi vaihtoehtoisiksi 
riidanratkaisujärjestelmiksi (ODR-järjestelmiksi), ja ne voivat olla tehokas väline, etenkin 
verkkokauppaan liittyvien riit ojen ratkaisem iseksi. Ver kkovälitteinen vaihtoehtoinen 
riidanratkaisu ei ole kuitenkaan vielä riittävän kehittynyttä.1 

Tarve parantaa kuluttajien muutoksenhakuke inojen saatavuutta  vaihtoehtoisten 
riidanratkaisujärjestelmien kautta edellyttää pohdintaa EU:n tasolla. Tässä analyysissä otetaan 
huomioon vaihtoehtoisen riidanratk aisun eri kehitystasot jäsenval tioissa ja olem assa olevat 
erityyppiset järjestelm ät. Vaihtoehtoisia riid anratkaisumenettelyjä koskevien kansallisten 
toimintalinjojen eroavaisuus (tai  niiden puute) osoitt aa, että jäsenvaltio iden yksipuolisilla  

                                                 
1 Verkkovälitteistä riidanrat kaisua voi esiint yä myös elinkeinonha rjoittajien välillä, mutta se ei kuul u 

tämän v aikutustenarvioinnin p iiriin. Esimerkk i elin keinonharjoittajien v älisestä verkkovälitteisestä 
riidanratkaisusta o n Tšek in välitystuomioistuimen ( www.adr.eu) p alvelu, jo lla au tetaan m erkin ja  
tuotemerkin haltij oita sek ä v erkkotunnuksen rek isteröijiä j a rek isteröintiyrityksiä ratk aisemaan riit a-
asioita verkkovälitteisen menettelyn kautta.  

http://www.adr.eu/
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toimilla ei päästä kuluttajia ja elinke inonharjoittajia tyydyttävään ratkaisuun.  
Johdonmukaisten ja tehokkaiden vaihtoehtois ten riidanratkaisu järjestelmien puute  
jäsenvaltioissa vaiku ttaa m yös kuluttajien mahdollisuut een hyödyntää näitä järjestelm iä 
valtioiden rajat ylittä vissä ja verkkokauppaan liittyvissä riita-asioissa, joissa ADR- tai ODR-
järjestelmien saatavuus on erittäin vähäine n. Vaihtoehtoisessa ja  verkkovälitteisessä 
riidanratkaisussa havaittujen ongelmien valtioiden rajat ylittävät näkökoh dat liittyvät suoraan 
kansalliseen tilanteese en. Valtioiden ra jat ylittävän vaihto ehtoisen riid anratkaisun 
parantaminen riippuu kansallisen vaihtoehtoisen riidanratkaisun parantamisesta.  

Vaikutustenarvioinnissa ke skitytään yksinom aisesti tuom ioistuinten ulkopuoliseen 
riidanratkaisuun. Siinä pyritään analysoimaan erilaisia toim intavaihtoehtoja, jo illa voitaisiin 
parantaa kuluttajien muutoksenhakukeinoja vaihtoehtoisen ja verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun avulla. Muut ol emassa olevat välineet, joilla vahvistetaan kuluttajaoikeuksien 
soveltamista sisäm arkkinoilla oikeusteitse ja täytäntöönpanotoim in, eivät kuulu täm än 
vaikutustenarvioinnin piiriin. 

2. ONGELMAN MÄÄRITTELY 

Merkittävä osuus eurooppalais ista kuluttajista koht aa ongelm ia ostaessaan tavaroita ja 
palveluita sisäm arkkinoilta. Vuonna 2010 näin kä vi no in y hdelle viidestä eu rooppalaisesta 
kuluttajasta.2 Vaikka lainsäädännöllä tarjot aan yleises ti korkeatas oinen kuluttajansuoja, 
kuluttajien kohtaam at ongelm at jäävät usein ratkaisematta. Ostettui hin tavaroihin tai 
palveluihin liittyvis tä ongelm ista eurooppalais ille kuluttajille ai heutuvien tappio iden 
arvioidaan olevan suuruudeltaan 0,4 prosen ttia EU:n BKT:stä. Tähän sisältyvät 
eurooppalaisten kuluttajien kärsim ät vahingot, jo tka liittyvät valtioid en rajat ylittävään 
kauppaan ja joiden suuruudeksi arvioidaan 500 miljoonasta eurosta miljardiin euroon.3 

Vaihtoehtoisen riidanratkaisun tehokkuutta haittaavia tärkeimpiä puutteita on kartoitettu neljä.  

Vaihtoehtoisen riidanratkaisun kattavuudessa olevat aukot, vähäinen tietämys järjestelmistä ja 
järjestelmien laatu  

Eurooppalaisilla kuluttajilla ei ol e käytettävissään sam antasoisia laadukkaita vaihtoehtoisia 
riidanratkaisujärjestelmiä EU:ssa. No in 750 kansallisesta vaihtoehtoisesta  
riidanratkaisujärjestelmästä huolimatta aukkoja esiintyy yhä sekä alue- että sektorikohtaisesti. 
Lisäksi tarkkojen  tieto jen puute vaikeuttaa m erkittävästi vaihtoeh toisten 
riidanratkaisumenettelyjen käyttöä  kuluttajien  kannalta. Elinkeinonha rjoittajat tar joavat 
kuluttajille vain harvoin m yyntipaikassa ta i myynnin jälkeen tietoj a toim ivaltaisesta 
vaihtoehtoisesta r iidanratkaisujärjestelmästä, joka voisi käs itellä riita -asiaa. Vaihtoe htoisissa 
riidanratkaisujärjestelmissä ei aina nouda teta avoimuuden, puolueettomuuden ja tehokkuuden 
kaltaisia perusperiaatteita, jo tka on kirjattu kom ission kahteen suositukseen vuosilta 1998 ja  
2001. 

                                                 
2 Eurobarometri 342, s. 169. 
3 Jos o letetaan, että yk silölliset tap piot o vat sam anlaisia se kä ko timaan että v altioiden raj at ylittäv issä 

ostoissa, arv ioiden m ukaan EU:n  ku luttajille v altioiden rajat ylittäv ästä kaupasta aih eutuvat v ahingot 
ovat 500 milj.–1 miljardi euroa. Olettamusta tukee myös se, että kun verrataan kotimaassa ja valtioiden 
rajat yli tap ahtuviin etäo stoihin liittyv iä k okemuksia, k ohdatuissa ongelmissa ei  v aikuta o levan 
merkittäviä eroja: EU:ssa valtioiden rajat ylittäviin ostoihin liittyi viiveitä 16 prosentissa tapauksista ja 
kotimaassa tapahtuviin ostoihin 18 prosentissa tapauksista.  
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Verkkovälitteinen vaih toehtoinen riidan ratkaisu valtio iden rajat ylittäv issä sähköisiss ä 
liiketoimissa  

Vaihtoehtoisen riidanratkais un puutteellinen kattavuus  jäsenvaltioissa koko EU:ssa johtaa 
tehottomaan sähköisen kaupankäynnin riitojen ratkaisuun. Vuonna 2010 yli puolet (56,3 %) 
ECC-verkoston vastaanottamista valituksista liittyi sähköiseen kaupankäyntiin, ja näistä alle 9 
prosenttia v oitiin siirtä ä käsiteltäv äksi vaih toehtoiseen riidanra tkaisujärjestelmään toiseen 
jäsenvaltioon. Erittäin  harvois sa vaihto ehtoisissa r iidanratkaisujärjestelmissä tar jotaan 
mahdollisuus hoitaa kok o prosessi v erkon kautta . Koko prosessin hoitam inen verkon kautta 
säästäisi aikaa ja helpottaisi yhteydenpitoa osapuolten välillä. 

3. TOISSIJAISUUS JA TARVE EU:N TOIMIIN  

Kuluttajansuoja kuuluu EU:n ja jäsenvaltioid en jaettuun toim ivaltaan. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 169 artikla ssa määrätään, että unioni m yötävaikuttaa 
mm. kuluttajien  talou dellisten etujen suo jaamiseen ja edis tää kul uttajien oikeutta 
tiedonsaantiin ja koulutukseen kuluttajien et ujen suojaam iseksi. SEUT-sopim uksen 114 
artiklaan perustuvalla vaihtoehto ista/verkkovälitteistä riidanratkaisua ko skevalla aloitteella 
edistetään n äiden tavo itteiden s aavuttamista sisäm arkkinoiden m oitteettomaan toim intaan 
liittyen. Samalla siinä noudatetaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta. 

Vaihtoehtoisen/verkkovälitteisen riidanratkaisun kehittäm inen on keskeisen tärkeää, jotta 
kuluttajat ja elinkeinonharj oittajat pystyisivät hyödyntäm ään s isämarkkinoita j a 
sisämarkkinoiden toiminta paranisi; tämä on vahvistunut kaikissa sidosryhmien näkemyksissä 
julkisissa kuulemisissa ja keskusteluissa. 

Kaksitoista vuotta sen jälk een, kun kom issio antoi suositu kset vaihtoehtoisista 
kuluttajariitojen ratkaisujärjestelm istä, nykytila nteen analyysi osoittaa, että pelkästään 
kansallisella tasolla toteutetu illa to imilla ei ole saavutettu  näiden jär jestelmien r iittävää 
kattavuutta. ADR-järjestelm ien tehokkuutta rajoi ttavat edelleen m uutamat puutteet, eikä 
helppokäyttöisiä ODR-järjestelm iä valtioiden rajat ylittävää sähköist ä kaupankäyntiä varten 
ole kehitetty riittävästi. Eurooppalaisilla ku luttajilla ei täm än vuoksi ole käytettävissään 
samantasoisia vaihtoeh toisia r iidanratkaisujärjestelmiä EU:ssa. Myöskä än vaihtoeh toisesta 
riidanratkaisusta tiedo ttaminen kuluttajille e i ol e taa ttua kaikilla väh ittäiskaupan se ktoreilla. 
Jos vaih toehtoisen riid anratkaisun kehittäm inen jätetään  p elkästään jä senvaltioiden toim ien 
varaan, laadukkaita järjestelmiä ei edelleenkään esiinny joillakin vähittäiskaupan sektoreilla ja 
joillakin m aantieteellisillä alue illa EU:ssa. Kuluttajien ja eli nkeinonharjoittajien tietoisuus 
asiasta jä ä vähäis eksi, ja  jäsenva ltiot v alvovat kan sallisia v aihtoehtoisia 
riidanratkaisujärjestelmiä vapaaehtoisesti. Ei ole myöskään mitään takeita siitä, että ADR- tai  
ODR-järjestelmissä noudatetaan laadun takaavia peru speriaatteita. Tällain en riittäm ätön ja  
hajanainen vaihtoeh toisen r iidanratkaisun kehittäm inen on vastoin SEUT-sopim uksen 
tavoitteita, koska niin  este tään s isämarkkinoiden to imintaa tai luo daan uusia  este itä 
toiminnalle, luodaan eriarvoinen kuluttaja nsuoja EU:hun ja vaihtelevat kaupalliset 
toimintaedellytykset elinkeinonharjoittajil le. L isäksi ilm an hyvin toim ivaa kansallista 
vaihtoehtoista riidanratkaisujä rjestelmää, johon valtioiden raja t ylittävä ver kkovälitteinen 
riidanratkaisujärjestelmä voi pe rustua ja  ankk uroitua, va ltioiden r ajat ylittävien  riito jen 
ratkaisuun ei saada kehitettyä toimivaa ja tehokasta vaihtoehtoista riidanratkaisujärjestelmää. 

Tehokkaan vaihtoehtoisen/ver kkovälitteisen riid anratkaisun puuttum inen rajoittaa 
tämäntyyppisen riidanratkaisun poten tiaalia ja luo eria rvoisuutta kuluttaja riitojen käsittelyn 
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toimivuuteen eri jäsenvaltioissa, etenkin valtioiden ra jat ylittävissä riita- asioissa. Tällainen 
tilanne vähentää kuluttajien luotta musta valtioiden rajat ylittä vään ostosten tekemiseen. Sekä 
elinkeinonharjoittajat4 että ku luttajat ovat selk eästi si tä m ieltä, että huoli m ahdollisista 
muutoksenhakuun liitty vistä ong elmista toises sa jäsenvaltiossa es tää elinkeinonh arjoittajia 
myymästä ja kuluttajia ostamasta valtioiden rajojen yli ja näin hyödyntämästä täysimittaisesti 
sisämarkkinoiden pote ntiaalisia e tuja.5 On kiinnitettävä erityishuom iota kuluttajien 
luottamuksen lisäämiseen sisämarkkinoihin ja tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseen 
elinkeinonharjoittajille kaikissa jäsenvaltioissa. 

Tämänhetkisestä valtioiden ra jat ylittävien sähköisten liike toimien vähäisestä m äärästä 
huolimatta digitaaliset vähittäiskaupan markkinat ovat nopeasti laajenemassa jäsenvaltioissa.6 
Näin ollen on yhä tärkeäm pää t aata yksinke rtaiset, edullis et ja  tehok kaat tu omioistuimen 
ulkopuoliset muutoksenhakukeinot, jotta kuluttajat ja elinkeinonharjoittaj at voivat harjoittaa 
verkkokauppaa valtioiden rajojen yli. Jäsenvaltioiden tasolla toteu tettavilla toimilla ei pääs tä 
EU:n laajuiseen verkkovälitte iseen riitojen ratkaisuun, joka  on keskeinen väline sähköisen 
kaupankäynnin edistämiseksi, kuten digitaalistrategiassa todetaan.  

Haluttuun tavoitteeseen päästään paremm in EU:n tasoisin toim in niiden vaikutusten ja 
laajuuden vuoksi. Vaih toehtoisia riidanratk aisumenettelyjä koskevi en EU-tason yhteisten 
periaatteiden ja k riteereiden m äärittelystä kaik issa jäsenv altioissa on s elvänä etun a se, e ttä 
varmistetaan kuluttajariitojen tehokas ja riittävä käsittely sekä kotimaisissa että rajatylittävissä 
liiketoimissa. Niin taataan myös, että vaihtoehtoinen/verkkovälitteinen riidanratkaisu kehittyy 
yhdenmukaisemmin koko EU:ssa. 

Jäsenvaltioiden yksip uolisilla to imilla ei voida riittävästi ta rjota kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille edellä m ainittuja et uja. Jäsenvaltio iden koordinoim attomat toim et 
johtavat to dennäköisesti v aihtoehtoisten ri idanratkaisumenettelyjen yhä suurem paan 
hajanaisuuteen, m ikä puolestaan edistää kulutta jien ja elinkeinonharj oittajien eriarvoista 
kohtelua sisämarkkinoilla ja luo erilaisia kuluttajien muutoksenhakukeinojen tasoja EU:ssa. 

4. POLIITTISET TAVOITTEET  

Yleisiä tavo itteita ovat seuraav at: i) parannetaan vähittäisk aupan sisäm arkkinoiden, m yös 
digitaalisten vähittäismarkkinoiden, toimintaa, ii) saavutetaan kuluttajansuojan korkea taso ja 
iii) annetaan kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille m ahdollisuus ratkaista riidat tehokkaalla 
tavalla. Seuraavassa taulukossa kuvataan erityiset ja toiminnalliset tavoitteet:  

                                                 
4 Tämä koskee  erityisesti pk-yrityksiä, koska niillä on vähäiset ha llinnolliset valmiudet käsitellä 

valituksia tuomio istuinmenettelyn k autta. Helpo n riidanratkaisun ku ten v aihtoehtoisen riid anratkaisun 
saatavuus olisi vastaus pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. 

5 Raportin m ukaan yhd ellä 20 :stä ku luttajasta o li v altioiden raj at ylittäv ään tav aroiden tai p alvelujen 
hankintaan liittyv iä o ngelmia, j a 59  prosenttia elin keinonharjoittajista piti v altioiden raj at ylittäv älle 
myynnille merkittävänä esteen ä po tentiaalisesti k orkeampia k ustannuksia v alitusten j a riitoj en 
ratkaisussa valtioiden rajat ylittävissä tapauksissa kotimaisiin verrattuna. 

6 Vuosien 2004 ja 2010 välillä niiden henkilöiden p rosenttiosuus, jotka tilasivat tavaroita tai palveluita 
internetin kautta EU-25-m aissa, ko hosi huomattavasti (22 :sta 37  %:iin), etenk in Yhd istyneessä 
kuningaskunnassa, Luxemburgissa, Saksassa, Alankomaissa, Ranskassa ja Pohjoismaissa, joissa 45–65 
prosenttia internetin käyttäjistä tekee ostoksia verkon kautta. 
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Erityiset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet 

Vaihtoehtoisen riidanratkaisun kattavuus, laatu ja sitä koskeva tiedottaminen 

Varmistetaan v aihtoehtoisten 
riidanratkaisujärjestelmien k äyttömahdollisuudet, 
jotta h elpotetaan tu omioistuinten ulkopuolista 
riidanratkaisua k otimaisissa j a v altioiden raj at 
ylittävissä riid oissa k uluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välillä. 

• Lisätään sellaisten  ko timaisten j a v altioiden raj at 
ylittävien k uluttajariitojen o suutta, jotka ratkaistaan 
vaihtoehtoisessa riidanratkaisujärjestelmässä. 

• Vähennetään kotimaassa j a v altioiden raj ojen yli  
ostettuihin tavaroihin j a p alveluihin liittyvien 
ratkaisemattomien kuluttajariitojen lukumäärää. 

Varmistetaan, että kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat 
ovat tietoisia vaihtoehtoisista 
riidanratkaisujärjestelmistä.  

• Varmistetaan, että k uluttajat saav at tieto a 
vaihtoehtoisista riid anratkaisujärjestelmistä, jo tka 
ovat toimivaltaisia ratkaisemaan niiden riita-asioita, 
etenkin valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa. 

• Varmistetaan, että kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat 
ovat ti etoisia v aihtoehtoisiin 
riidanratkaisujärjestelmiin liittyv ästä yleisistä 
tiedoista ja järjestelmien käytöstä, etenkin valtioiden 
rajat ylittävissä tilanteissa.  

Varmistetaan, että  v aihtoehtoiset 
riidanratkaisujärjestelmät tarjo avat laadukkaita 
palveluita kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille. 

• Varmistetaan, että  v aihtoehtoiset 
riidanratkaisujärjestelmät ta rjoavat pu olueettomia 
palveluita kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille. 

• Varmistetaan, että  v aihtoehtoiset 
riidanratkaisujärjestelmät t arjoavat p äteviä j a 
avoimia p alveluita k uluttajille j a 
elinkeinonharjoittajille. 

• Varmistetaan, että  v aihtoehtoiset 
riidanratkaisujärjestelmät tarjo avat tehokkaita 
palveluita. 

• Varmistetaan, että  v aihtoehtoisia 
riidanratkaisujärjestelmiä valvotaan säännöllisesti. 

Verkkovälitteinen vaihtoehtoinen riidanratkaisu valtioiden rajat ylittävissä sähköisissä liiketoimissa 
Varmistetaan, että k uluttajat ja elin keinonharjoittajat 
voivat luo ttaa, että j ärjestelmällä ratk aistaan 
valtioiden rajat ylittävään sähköiseen kaupankäyntiin 
liittyvät riidat verkon välityksellä.  

• Annetaan kulu ttajille j a elinkeinonharjoittajille 
mahdollisuus hoitaa kaikki valtioiden rajat ylit tävät 
sähköisen ka upankäynnin riidat ve rkon väl ityksellä 
ja tuo mioistuimen u lkopuolella tarjo amalla 
verkkovälitteinen väline EU:n tasolla.  

• Kehitetään yh teiset kriteerit, jo ihin 
verkkovälitteinen järjestelmä p erustuu, jo tta 
tehostetaan sen toimintaa.  

5. TOIMINTAVAIHTOEHDOT JA NIIDEN ANALYYSI 

Seuraavassa olevissa taulukoissa esitettään tiivis tettynä kahdella ongelma- alueella kartoitetut 
toimintavaihtoehdot: 

5.1. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun (ADR) kattavuus, laatu ja sitä koskeva 
tiedottaminen 

Vaihtoeht Ei EU:n toimia (perusskenaario) 
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o 1 

Vaihtoehto 
2 

Ei-sitova oi keudellinen väline, jolla  ka nnustetaan laadukka iden vaiht oehtoisten 
riidanratkaisujärjestelmien kehittämistä kaikkiin kotimaisiin ja val tioiden rajat y littäviin 
kuluttajariitoihin, kannustetaan elinkei nonharjoittajia tarjoamaan kuluttajill e tietoa 
riidan ratkaise miseen toimivaltaise sta vaih toehtoisesta riidanrat kaisujärjestelmästä ja 
kannustetaan vaihtoehtois ia riidanratkaisu järjestelmiä osallistu maan ny kyisiin EU:n 
tason sektorikohtaisiin vaihtoehtoisiin riidanratkaisuverkostoihin.  

Vaihtoehto 
3  

Sitova oikeudellinen väline, jolla varmiste taan, et tä kuluttajat voivat viedä kaikki 
kotimaiset ja valtioiden rajat y littävät riita- asiat sellaisen laadukkaan vaiht oehtoisen 
riidanratkaisujärjestelmän k äsiteltäväksi, joka k attaa myös verkkopal velut, että 
kuluttajat s aavat tietoa  riidan ratkaise miseen toim ivaltaisesta vaihtoehtoisest a 
riidanratkaisujärjestelmästä ja että vaiht oehtoiset riidanratkaisujärj estelmät osal listuvat 
nykyisiin EU:n tason sektorikohtaisiin vaihtoehtoisiin riidanratkaisuverkostoihin. 

Vaihtoehto 
4 

Sitova oike udellinen vä line, jolla peru stetaan EU-malli laadukkaita kansallisia 
vaihtoehtoisia riidanratkaisujärjestel miä va rten, jotka kattavat kaikki kotimaiset ja 
valtioiden rajat ylittävät kuluttajariidat, myös verkkokaupan osalta. Tällä oikeudellisella 
välineellä va rmistetaan myös, että  kuluttajat sa avat tietoa riidan ratkaise miseen 
toimivaltaisesta vaihtoeht oisesta riidanratk aisujärjestelmästä ja että luodaan EU:n 
tasoisia sektorikohtaisia vaihtoehtoisia riidanratkaisuverkostoja. 

5.2. Verkkovälitteinen vaihtoehtoinen riidanratkaisu (ODR) valtioiden rajat 
ylittävissä sähköisissä liiketoimissa 

Vaihtoehto 1 Ei EU:n toimia (perusskenaario)  

Vaihtoehto 2 Ei-sitova oikeudellinen vä line, jolla yhdistetään valtioiden rajat y littäviä verkkokaup a
verkon välit yksellä käsittelevät kansalliset  vaih toehtoiset riidanratkaisujärjestel m
verkostoksi.  

Vaihtoehto 3 Sitova oikeudellinen väline, jolla perustetaan EU: n laajuinen järjestel mä, j oka i) m u
verkkofoorumista, johon kuluttajat voivat olla suoraan yhte ydessä, ii) per ustuu ka n
vaihtoehtoisiin riidanratkaisujärjestel min ja iii) py styy käsittelemään valtioiden rajat y l
verkkokauppaan liitt yviä riitoja verkon välit yksellä, ja jolla määritetään yhteiset 
verkkofoorumin toimintaa varten. 

Vaihtoehto 4 Sitova oikeudellinen väline yhden sellaisen EU:n tason elimen luomiseksi, joka käsittele e
valtioiden rajat ylittävään verkkokauppaan liittyviä riitoja verkon välityksellä. 

6. VAIHTOEHTOJEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN VERTAILU 

Ongelma-alueisiin liittyviä toim intavaihtoehtoja arv ioitiin tehokkuud en, toim ivuuden ja 
johdonmukaisuuden perusteella käyttäen arviointiskaalaa 0–5. Kunkin yhdistetyn vaihtoehdon 
pisteet kunkin kriteerin (tehokkuus, toimivuus, johdonmukaisuus) osalta esitetään seuraavassa 
kokoomataulukossa. Lopputulokset osoittavat, missä m äärin yhdistetyn vaihtoehdon 
odotetaan edistävän tavoitteita.  
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Kumulatiivinen vaikutus 
(tehokkuus, toimivuus ja 
johdonmukaisuus) 

Verkkovälitteinen vaihtoehtoinen riidanratkaisu (ODR) valtioiden rajat 
ylittävissä sähköisissä liiketoimissa  

Vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun (ADR) 
kattavuus, laatu ja sitä 
koskeva tiedottaminen 

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4 

Vaihtoehto 1 0 3 5 7 

Vaihtoehto 2 3 6 6 8 

Vaihtoehto 3 6 9 15 11 

Vaihtoehto 4 8 8 13 12 

Edellä esitetyn taulukon luvuista voidaan päätellä, että niiden vaihtoehtojen yhdistelmä, joihin 
ei liity EU:n tason toim ia, säilyttää tilanteen  ennallaan, minkä vuoksi yksilöityjä ongelmia ei 
ratkaista. Niiden vaihtoehtojen yhdistelm ä, joissa esitetään ei-sitovan oikeudellisen välineen 
hyväksymistä yksilöityjen ongelm ien ratkaisem iseksi, ei ole tehokas eikä toim iva, m inkä 
vuoksi kulu ttajien ongelm ia ei ratk aista eikä s isämarkkinoilla kärsittyjä tappio ita korvata.  
Uuden suosituksen ei odoteta tuovan lisäarvoa nykyisten ongelmien ratkaisuun.  

Sellaisten vaihtoehtojen yhdistelm ä, joissa ta rkoituksena on hyväksyä sitovia oikeudellisia 
välineitä, jo issa ede llytetään ADR-järjes telmien, joilla pystytään käsittelem ään riitoja m yös 
verkon kautta, ottam ista käyttöön talouden sekt oreilla, joilla niitä ei tällä hetkellä o le 
(vaihtoehto 3, ADR), takaa vaihtoehtoisen riidanratkaisun täyde n kattavuuden. Kattavan 
vaihtoehtoisen riidanratk aisun ansiosta luodaan tarvittavat puitteet, joiden perusteella EU:n 
laajuisella verkkovälitteisellä jä rjestelmällä voidaan tehokkaasti  käsitellä valtioiden rajat 
ylittäviin s ähköisiin liiketoim iin liittyvi ä riita-asio ita (vaihtoeh to 3, ODR). Tä mä 
vaihtoehtojen yhdistelm ä edustaa näin ollen tehokkainta ja toim ivinta tapaa parantaa 
kotimaisten ja valtioiden rajat ylittävien riita-asioiden käsittelyä.  

Niiden vaih toehtojen yh distelmä, joihin sis ältyy ADR- ja ODR-järjes telmien korkean tason 
yhdenmukaistamista (vaihtoehdot 4), tarjoaisi ky llä täyden kattavuuden mutta olisi suhteeton 
aloitteen ta voitteisiin nähde n. Tähän on saatu vahvistusta m yös julkiseen kuulem iseen 
saaduissa vastauksissa ja kom ission yksi köiden jäsenvaltioiden kanssa käym issä 
kahdenvälisissä keskusteluissa. Lisäksi yhden EU:n tasoisen  verkkovälitteisen 
riidanratkaisuelimen luom inen tek isi tarp eettomaksi tä llä hetke llä kansallis ella ta solla 
toimivat va ihtoehtoiset riidanra tkaisujärjestelmät, jo tka ra tkaisevat riitoja verkon kautta. 
Tällaisessa kehityksessä ei m yöskään oteta huomioon kansallista tilannetta, eikä se ol e 
oikeasuhtainen, koska siihen sisältyy voim akas EU:n ylhäältä alaspäin suuntautuva toiminta, 
joka myös luo tarpeettomia kustannuksia EU:lle.  
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Päätelmänä voidaan tod eta, e ttä ha luttuihin tav oitteisiin vo idaan pa rhaiten pää stä e rillisillä 
mutta toisiaan täydentävillä välineillä. Parh aana pidetään vaihtoeh toa, jossa yhdistetään 
seuraavat kaksi toimintavaihtoehtoa: 

(1) puitedirektiivi, jolla varmistetaan, että kuluttajat voivat viedä kaikki kotim aiset 
ja valtioiden rajat ylittä vät riita-asiat se llaisen laadukkaan ADR-järjestelmän 
käsiteltäväksi, joka kattaa m yös verkkopalv elut, että he saav at tietoa riitansa 
käsittelyyn toim ivaltaisesta ADR-jär jestelmästä ja että  ADR-järjestelmät 
osallistuvat nykyisiin EU:n tason sektorikohtaisiin vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisuverkostoihin (vaihtoehto 3); väline sitoo jäsenvaltioita m utta 
antaa niille vapauden valita muodon ja menetelmät (miten ”täyttää aukot”) ja 

(2) asetus, jolla perustetaan EU:n laajui nen järjestelm ä, joka i) m uodostuu 
verkkofoorumista, johon kuluttajat voivat olla suoraan yhteydessä, ii) perustuu 
kansallisiin ADR-järje stelmin ja iii) pystyy käsittelem ään valtio iden rajat 
ylittävään verkkokauppaan liittyv iä riito ja verkon välityksellä (ODR), ja jolla 
määritetään yhteiset kriteerit verkkofoorumin toimintaa varten (vaihtoehto 3). 

6.1. Parhaaksi arvioidun vaihtoehdon vaikutukset 

Parhaaksi arvioitu vaihtoehto saa aikaan todellista vaikutusta kuluttajien kannalta.  

Kuluttajat voivat viedä kaikki r iita-asiansa (r iippumatta kaupan sektorista, ostokanavasta tai 
maasta, josta tuo te tai pa lvelu ostettiin) vaihtoehtoisen riidanratk aisujärjestelmän 
käsiteltäväksi. Lisäksi he voivat olla varm oja siitä, että k aikki va ihtoehtoiset 
riidanratkaisujärjestelmät ovat avoim ia ja  käsittelevät riita -asiat tehokkaasti ja 
puolueettomasti, m inkä ansiosta he voivat luottavaisemmin kää ntyä vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun puoleen. Tä män tuloksena otetaan esiin ja ratkaistaan useam pia 
kuluttajariitoja. Korvatut tappiot voidaan käyt tää uudelleen sisäm arkkinoilla tavaroiden ja 
palvelujen ostam iseen. Laadukkaan vaihtoehtois en riidanratkaisun kä yttöönotosta saatavat 
säästöt ovat myös huomattavia, noin 0,17 prosenttia EU:n BKT:stä. Kuluttajat saavat kaikissa 
sopimuksissa ja k aupallisissa asiak irjoissa (e sim. kuiteis sa, lasku issa) tie toa siitä , m inkä 
vaihtoehtoisen riidanratkaisujä rjestelmän puoleen he voivat kään tyä, jos he joutuvat riitaan 
elinkeinonharjoittajan kanssa. Näin ollen vaihto ehtoisesta riidanratkaisusta tulee yleistä tietoa  
kuluttajille ja tietoisuus asiasta lisääntyy merkittävästi.  

Kokonaisvaikutus elinkeinonharjoittajiin on kohtuullinen. Elinkei nonharjoittajille aiheutuu 
joitakin kustannuksia: i) Niitä saatetaan vaatia perustam aan ja rahoittam aan – osittain tai 
kokonaan – vaihtoehtoisia riidanratk aisujärjestelmiä sektoreille, joilla sellaisia ei vielä ole. 
Tähän liittyvät kustannuks et riippuvat sektorista , käs iteltäväksi tulev ista riita -asioista ja 
maasta. Vaikutukset ovat suuremmat niissä jäsenvaltioissa, joissa tällä hetkellä ei ole lainkaan 
tai on va in harvoja va ihtoehtoisia riidan ratkaisujärjestelmiä. Täyttä k attavuutta k oskevaan 
velvoitteeseen liittyvät kustannuks et elinkeinonharjo ittajille eivät kuite nkaan suoraan liity 
vaihtoehtoisen riid anratkaisun kattavuu teen siinä jä senvaltiossa, jossa n e ovat 
sijoittautuneena. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun täysi kattavuus ei ede llytä järjestelmällisesti, 
että elinkeinonharjoittaj at perustaisivat erillis en vaihtoehtoisen riid anratkaisujärjestelmän 
kullekin vähittäiskaupan sektoril la. Jäsenvaltiot – yhteistyössä e linkeinonharjoittajien kanssa  
tai ei – voivat päättää sen sijaan luoda yhde n tai sektoreiden välis en toissijaisesti 
toimivaltaisen vaihtoehtoisen  riidanratkaisuyksikön, joka ”t äyttää aukot” niiden alueella. 
Lisäksi on huom attava, että m onilla sektoreilla ja m onissa jäsenvaltioissa on jo yleisenä 
käytäntönä, että elinkeinonharjoitt ajat rahoittavat vaihtoehtoisia riidanratkaisujärjestelmiä. ii) 
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Elinkeinonharjoittajien on m ukautettava sopim uksiaan ja kaupallisia asiakirjojaan 
sisällyttämällä niihin tietoa asianmukaisista vaihtoehtoisista riidanratkaisujärjestelmistä. Tästä 
aiheutuu niille kustannuksia, jotka kertaluontaisia ja suuruudeltaan noin 771 m iljoonaa euroa 
koko EU:ssa (254 euroa elinkeinonharjoittajaa kohti). 

Toisaalta jos elinkeinonharjoittajat, m yös pk-yritykset, käyttä vät vaihtoehtoista 
riidanratkaisua tuomioistuinmenettelyn sijaan, ne säästävät vuosittain 1,7–3 miljardia euroa ja 
samalla aikaa 258 päivää. Lisäksi ne  parantavat mainettaan kuluttajien silmissä ja suojautuvat 
merkittävässä m äärin maineen m enetyksen risk iltä osoittam alla halukkuutta ratkaista riid at 
edullisemmalla ja  helpo mmalla tav alla. Näin o llen ka ikkien verkon  kau tta ja  per inteisesti, 
kotimaassa ja valtioiden rajat ylittävästi m yytyjen tavaroiden ja palvelujen täysi kattavuus 
antaa elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden käyttää vaihtoehtoista riidanratkaisua. Näin ne 
pystyvät välttäm ään pitkälliset ja  k alliit tuom ioistuinmenettelyt ja säily ttämään m aineensa. 
Elinkeinonharjoittajilla ja etenkin pk-yrityksillä on kannustin  parantaa m yös sisäisiä 
valituksenkäsittelyjärjestelmiään, ja  kilpai lun paranem inen on taattua. Täm än t uloksena 
elinkeinonharjoittajat tarjoavat alttiimmin tuotteitaan ja palveluitaan internetin kautta.  

Vaikutus m yös jäsenvaltioihin on kohtu ullinen. Uuden vaihtoeh toisen 
riidanratkaisujärjestelmän perustam isesta ja hoitam isesta aiheutuu kustannuksia, jotka 
jäsenvaltioiden on ehkä kanne ttava kokonaan tai osittain (ri ippuu siitä, rahoitetaanko 
vaihtoehtoinen riidanr atkaisujärjestelmä julkisis ta va i yksityisis tä va roista yk sityissektorin 
maksuin vai molemmista). Asiaan liittyvät täytäntöönpanokustannukset ovat samanlaiset kuin 
edellä elink einonharjoittajien os alta kuvatut. Jäsenvaltioilla on m ahdollisuus täyttää täyttä 
kattavuutta koskeva velvoite use iden vaihtoeh tojen kau tta. Niille aih eutuu m arginaalisia 
kustannuksia m yös vaihtoeh toisten riid anratkaisujärjestelmien kehittäm iseen liittyv ästä 
raportoinnista. 

Olisi ta rkasteltava m yös vaikutus ta EU:n talousarvioon. EU:lle aih eutuu kustan nuksia 
valtioiden raja t y littävien ve rkkokauppaan liittyvien riito jen kä sittelyyn tarkoitetun 
verkkoperusteisen järjestelm än kehittäm isestä ja ECC-verkostossa vaadittavasta 
asiantuntemuksesta. Kun otetaan huomioon nykyiset vaihtoehtoiset riidanratkaisujärjestelmät, 
jotka käsittelevät riitoja ver kon kautta, sekä sam anlaiset EU:n välineet, verkkoperusteisen 
järjestelmän perustamiskustannuksiksi voidaan arvioida noin 2 miljoonaa euroa ja vuotuisiksi 
ylläpito- ja käyttökustannuksiksi noin 300 000 euroa.  

EU:n toim ien soveltam isala rajo ittuu tiukasti vain toim iin, jotka ovat tarpeen tav oitteiden 
saavuttamiseksi. Vaihtoehtoisen r iidanratkaisun kehittämistä koskeva pu itedirektiivi ja EU:n  
tasoisen verkkovälitteisen riid anratkaisujärjestelmän kehittäm istä koskeva asetus tarjoav at 
tehokkaimmat tavat saavuttaa halutut tavoitteet alhaisimmilla suhteelli silla kustannuksilla. 
EU:n tason toim issa otetaan huom ioon kansallise t vaihtoehtoiset riidan ratkaisujärjestelmät. 
Parhaaksi katsotusta vaihtoehdos ta jäsenvaltioille ja elinkei nonharjoittajille aiheutuva rasite 
on oikeasuhteinen, koska tavoitteet saavutetaan alimmilla kustannuksilla ja vältetään menojen 
päällekkäisyys tai tarp eeton hallinno llinen rasite.  Päätelm änä voidaan to deta, että pa rhaaksi 
katsotussa vaihtoehdossa noudatetaan suhteellisuusperiaatetta. 

7. PÄÄTELMÄT / SEURANTA JA ARVIOINTI 

Ehdotettuihin lainsäädäntöaloitteisiin sisältyy säännös, jonka mukaan aloitteen soveltam isesta 
ja sen asianmukaisuudesta ja te hokkuudesta tavoitteiden saavutta misen suhteen on laadittava  
raportti. Lisäksi käytetään eri se urantaindikaattoreita, joilla mitataan edistymistä tavoitteissa, 
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joihin a loitteilla pyritää n. Näihin s isältyvät va ihtoehtoisen riidan ratkaisun tapau sten sekä  
verkon välityksellä valtioiden rajat ylittä västi ostavien ja m yyvien kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien m äärän lisääm inen, as iaa koskevan tietoisuuden lisääm inen, niiden 
elinkeinonharjoittajien määrän lisääminen, jotka ovat halukkaita myymään verkon välityksellä 
toiseen jäsenvaltioon, 20 prosentilla vuoteen 2020 m ennessä, ja niiden kuluttajien m äärän 
lisääminen, jotka ovat halukkaita ostam aan to isesta jäsen valtiosta verkon välityk sellä, 10  
prosentilla vuoteen 2020 m ennessä, sekä vaihto ehtoisten riidanratk aisujärjestelmien 
laatuperiaatteiden noudattamisaste. 


