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Asia: Saksan liittoneuvosto perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (ADR-
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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Saksan liittoneuvoston perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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LIITE

Liittoneuvosto Julkaisu 772/11 (päätös)

24.1.2012

Liittoneuvoston

päätös

EU-asioiden kamari

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi)

KOM(2011) 793 lopullinen.

Saksan liittoneuvoston EU-asioiden kamari teki 24. tammikuuta 2012 päätöksen liitteenä 
olevasta lausunnosta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 12 artiklan ensimmäisen 
kohdan b alakohdan mukaisesti. 

Päätös on tehty Saksan liittoneuvoston työjärjestyksen 45 §:n mukaisesti.

Liite

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta
(ADR-direktiivi)

KOM(2011)0793 lopullinen.

1. Saksan liittoneuvosto on samaa mieltä komission kanssa siitä, että kuluttajien oikeuksien 
toteutumista olisi helpotettava myös tuomioistuinten ulkopuolisella riidanratkaisulla. 
Riitojen ratkaiseminen muualla kuin kansallisissa tuomioistuimissa saattaa tuottaa etua 
kiistan osapuolille. Riitojen ratkaiseminen muualla kuin tuomioistuimissa on erityisesti 
usein halvempaa, helpommin käytettävissä ja menettelyiltään joustavampaa kuin riitojen 
ratkaiseminen kansallisissa tuomioistuimissa.

2. Liittoneuvosto kannattaa komission tavoitetta valtioiden rajat ylittävän vähittäiskaupan ja 
erityisesti sähköisen kaupankäynnin edistämisestä. Rajat ylittävän kaupankäynnin 
mahdollisuuksien voimakkaampi hyödyntäminen voi epäilemättä tuottaa etuja sekä 
kuluttajille että yrityksille. Siksi liittoneuvosto suhtautuu myönteisesti EU:n tasolla 
toteutettaviin luottamusta vahvistaviin toimiin tai rajat ylittävän kaupankäynnin 
lisäkannustimiin edellyttäen, että ne ovat asianmukaisia ja että ne kuuluvat EU:n 
toimivaltaan.

3. Liittoneuvosto katsoo, että vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva direktiiviehdotus ei 
nykyisessä muodossaan sovellu perussopimusten mukaiseksi unionin toiminnan 
oikeuttavaksi oikeusperustaksi. Lisäksi ehdotuksessa ei noudateta toissijaisuusperiaatetta.
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4. Oikeusperustaksi ilmoitettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
114 artikla ei kata vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevaa direktiiviehdotusta, koska siinä 
edellytetään vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten kattavan infrastruktuurin luomista ja 
rahoittamista myös sellaisia puhtaasti kansallisia kuluttajariitoja varten, jotka aiheutuvat 
tavaroiden ostamisesta tai palvelujen tarjoamisesta. 

Ehdotuksen perusteluissa todetaan, että SEUT:n 114 artiklassa edellytetty yhteys 
sisämarkkinoihin syntyy siitä, että ehdotuksen avulla voidaan vahvistaa kuluttajien 
luottamusta vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun rajat ylittävässä vähittäiskaupassa.

Liittoneuvosto pitää ainakin mahdollisena, että rajat ylittävien riitojen vaihtoehtoisen 
ratkaisemisen infrastruktuuri vahvistaa kuluttajien luottamusta rajat ylittävään 
kaupankäyntiin ja lisää muissa jäsenvaltioissa tarjottavien tavaroiden ja palveluiden 
kysyntää. Ei ole kuitenkaan mitään perusteltua syytä siihen, että jäsenvaltiot voitaisiin 
velvoittaa rajat ylittävän kaupankäynnin edistämisen perusteella ottamaan käyttöön 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun oikeussuojajärjestelmää koskevia sääntöjä, kun kyse on 
pelkästään kotimaisista riidoista. Puhtaasti kotimaisia riitoja koskeva sääntely ei nimittäin 
vaikuta havaittavasti kuluttajien motivaatioon tehdä ostoksia rajojen yli.

Sääntely ei ole myöskään tarpeen, jotta voitaisiin taata rajat ylittäviä tapauksia koskevan 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun toimivuus. Erityisongelmia (riidan ratkaisemisessa 
käytettävä kieli, asiassa sovellettavan lainsäädännön valinta jne.) aiheuttavalle rajat 
ylittävälle riidanratkaisulle voidaan luoda omia erikoistuneita riitojenratkaisuelimiä.

Kansallisia kiistoja varten ei tarvitse turvautua tällaisiin riitojenratkaisuelimiin. Liittovaltio 
pitää riitojen määrän ja jäsenvaltion toimivaltaan puuttumisen laajuuden perusteella 
tällaista toimintaa suhteettomana myös siinä tapauksessa, että rajat ylittävän 
vähittäiskaupan dynamiikan oletettaisiin lisääntyvän.

5. Nykyisen ehdotuksen oikeusperustana ei voi myöskään soveltaa SEUT:n 81 artiklan 
2 kohdan g alakohtaa eikä 169 artiklan 2 kohdan b alakohtaa. SEUT:n 81 artiklan 2 kohdan 
g alakohdan mukaisilla toimilla on kehitettävä oikeudellista yhteistyötä rajat ylittävissä 
yksityisoikeudellisissa asioissa. Siksi unionin olisi tätäkin oikeusperustaa sovellettaessa 
rajoituttava toimiin, jotka koskevat rajat ylittäviä riitoja. SEUT:n 169 artiklan 2 kohdan 
b alakohta mahdollistaa kuluttajansuojan alalla EU:lle vain toimet, joilla tuetaan, 
täydennetään ja seurataan jäsenvaltioiden politiikkaa. Sellaisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisujärjestelmän luomista koskeva päätös, jota sovellettaisiin, kaikissa osto- ja 
palvelusopimuksista aiheutuvissa kuluttajaoikeuden riidoissa, menisi kansallisen 
kuluttajansuojapolitiikan tukemista pidemmälle siinäkin tapauksessa, että on jo olemassa 
useita riitojenratkaisuelimiä, joihin voitaisiin turvautua toimea toteutettaessa. 
Vaihtoehtoisen riidanratkaisun direktiivillä nimittäin tehtäisiin perusvalinta kattavasta ja 
valtion valvomasta järjestelmästä, johon sovellettaisiin tiettyjä laatuvaatimuksia.

6. Kyseinen direktiiviehdotus loukkaa lisäksi suppeasti tulkittua toissijaisuusperiaatetta, kun 
siinä säädetään vaihtoehtoisten riitojenratkaisuelinten kattavan infrastruktuurin luomisesta, 
rahoittamisesta ja seurannasta myös kansallisissa riita-asioissa. Sisämarkkinoiden 
toimivuus ei edellä mainituista syistä siis edellytä järjestelmän ulottamista kotimaisiin 
tapauksiin. Puhtaasti kotimaisia tapauksia varten riittää, että jäsenvaltiot sääntelevät 
vaihtoehtoista riidanratkaisua. EU:n toiminnasta saadaan lisäarvoa vain rajat ylittävissä 
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riidoissa, koska tällöin vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely voidaan organisoida ja 
toteuttaa paremmin ylemmällä tasolla.

7. Tästä syystä liittoneuvosto katsoo, että käsiteltävänä olevan direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava kattamaan vain rajat ylittävät tapaukset, kuten yhteistä eurooppalaista kauppalakia 
(liittoneuvoston julkaisu 617/11 ja sitä koskeva erillinen julkaisu) ja verkkovälitteistä 
riidanratkaisua (liittoneuvoston julkaisu 774/11 ja sitä koskeva erillinen julkaisu) 
koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotusten yhteydessä sekä voimassa 
olevan sovitteludirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY, 
annettu 21. toukokuuta 2008, eräistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden 
alalla, EUVL L 136, 24.5.2008, s. 3) yhteydessä on tehty. 


