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Betreft: Gemotiveerd advies van de Duitse Bondsraad inzake het voorstel voor een  
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)
((COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Duitse Bondsraad inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Duitse Bondsraad Kamerstuk 772/11 (Besluit)

24.01.12

Besluit

van de Bondsraad

Kamer voor Europese aangelegenheden

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 
en Richtlijn 2009/22/EG (richtlijn ADR consumenten)

COM(2011) 793 definitief.

De Kamer voor Europese aangelegenheden van de Bondsraad heeft op 24 januari 2012 
overeenkomstig artikel 12, onder b) VEU het in de bijlage opgenomen advies uitgebracht.

Dit besluit is overeenkomstig § 45 van het Reglement van de Bondsraad genomen.

Bijlage

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 
en Richtlijn 2009/22/EG (richtlijn ADR consumenten)

COM(2011) 793 definitief.

1. De Bondsraad deelt het standpunt van de Commissie dat het voor consumenten 
gemakkelijker moet worden ook door middel van buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
hun rechten uit te oefenen. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan voor partijen bij een 
geschil voordelen hebben. Deze vorm van geschillenbeslechting is namelijk veelal goedkoper, 
toegankelijker en in procedureel opzicht flexibeler dan geschillenbeslechting door nationale 
rechterlijke instanties.

2. De Bondsraad steunt het streven van de Commissie om grensoverschrijdende 
transacties, en met name grensoverschrijdende e-commercetransacties, verder te stimuleren. 
Een intensiever gebruik van de mogelijkheden van grensoverschrijdende handel kan zonder 
twijfel zowel consumenten als ondernemers voordelen opleveren. De Bondsraad staat 
derhalve positief tegenover vertrouwenwekkende maatregelen en extra stimuli voor 
grensoverschrijdende handel op EU-niveau, mits deze daadwerkelijk zinvol zijn en 
vastgesteld worden op grond van een aan de EU toegekende bevoegdheid.

3. De Bondsraad stelt zich op het standpunt dat de Verdragen voor het voorstel voor een 
Richtlijn betreffende alternatieve geschillenbeslechting in zijn huidige vorm geen 
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rechtsgrondslag bieden waarop het optreden van de Unie kan worden gebaseerd. Bovendien is 
het voorstel niet in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.

4. Onderhavig voorstel voor een richtlijn betreffende alternatieve geschillenbeslechting kan 
niet gebaseerd worden op de voorgestelde rechtsgrondslag (artikel 114 VWEU) voor zover 
het tevens voor binnenlandse geschillen voorziet in de totstandbrenging en financiering van 
een de hele EU bestrijkende infrastructuur van instanties voor de buitengerechtelijke 
beslechting van consumentengeschillen die verband houden met de verkoop van goederen of 
het verrichten van diensten.

Volgens de toelichting bij het voorstel bestaat de krachtens 114 VWEU vereiste 
internemarktdimensie van de richtlijn daarin, dat door het versterken van het vertrouwen van 
consumenten in buitengerechtelijke geschillenbeslechting een positieve impuls gegeven kan 
worden aan grensoverschrijdende detailhandel.

De Bondsraad acht het inderdaad mogelijk dat de aanwezigheid van een infrastructuur 
voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting van grensoverschrijdende geschillen een 
positief effect heeft op het vertrouwen van consumenten in grensoverschrijdende handel en op 
de vraag van consumenten naar producten en diensten uit andere lidstaten. De Bondsraad ziet 
echter niet in waarom de lidstaten, met het oog op het bevorderen van de 
grensoverschrijdende handel, verplicht zouden moeten worden om voor louter binnenlandse 
situaties voorschriften vast te stellen inzake de rechtsbescherming door middel van 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Voorschriften inzake zuiver binnenlandse 
geschillen werken immers niet als aantoonbare stimulans voor consumenten om 
grensoverschrijdende aankopen te doen.

Voor een efficiënte buitengerechtelijke geschillenbeslechting van 
grensoverschrijdende geschillen zijn dergelijke voorschriften evenmin noodzakelijk. Voor 
grensoverschrijdende geschillen, waarbij zich vaak specifieke problemen voordoen (zoals de 
keuze van de procestaal en de keuze van het toepasselijke recht), kunnen immers eigen 
gespecialiseerde buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsinstanties gecreëerd worden.

Er behoeft voor die geschillen geen beroep te worden gedaan op de 
geschillenbeslechtingsinstanties voor binnenlandse geschillen. De Bondsraad is van mening 
dat een dergelijk beroep - zelfs als men ervan uitgaat dat de grensoverschrijdende handel 
daardoor zal toenemen - niet evenredig is, gezien het aantal geschillen en de mate van 
inmenging in de aangelegenheden van de lidstaten.

5. Ook andere in aanmerking komende artikelen, zoals artikel 81, lid 2, onder g) VWEU 
of artikel 169, lid 2, onder b) VWEU kunnen geen passende rechtsgrondslag bieden voor het 
voorstel in zijn huidige vorm. Maatregelen als bedoeld in artikel 81, lid 2, onder g) VWEU 
moeten bijdragen aan de ontwikkeling van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken met 
grensoverschrijdende gevolgen. Dit artikel verleent de Unie dus eveneens uitsluitend de 
bevoegdheid maatregelen vast te stellen inzake grensoverschrijdende geschillen. Op grond 
van artikel 169, lid 2, onder b) VWEU kan de Unie op het gebied van 
consumentenbescherming maatregelen vaststellen om het beleid van de lidstaten te 
ondersteunen, aan te vullen en te controleren. Het voorstel om voor consumentengeschillen 
die voortvloeien uit overeenkomsten inzake de verkoop van goederen of verrichting van 
diensten een de gehele EU bestrijkend stelsel voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
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op te zetten en te financieren, gaat verder dan uitsluitend het ondersteunen van het 
consumentenbeschermingsbeleid van de lidstaten, ook wanneer er al vele 
geschillenbeslechtingsinstanties bestaan waarop bij de omzetting van de maatregel een beroep 
kan worden gedaan. Met onderhavige richtlijn betreffende alternatieve geschillenbeslechting 
worden er immers voor het eerst belangrijke beleidslijnen uitgezet voor een in alle lidstaten 
geldend stelsel dat aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen en waarop de lidstaten toezicht 
moeten uitoefenen.

6. Daarnaast is het voorstel voor een richtlijn betreffende alternatieve 
geschillenbeslechting - voor zover het ook met betrekking tot binnenlandse geschillen 
voorziet in de totstandbrenging, de financiering en het toezicht op een infrastructuur voor 
buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsinstanties - in strijd met het subsidiariteitsbeginsel 
in enge zin. Het is om de hierboven genoemde redenen met het oog op de werking van de 
interne markt niet nodig dat het voorstel zich uitstrekt tot binnenlandse situaties. Met 
betrekking tot zuiver binnenlandse situaties zijn eigen voorschriften van de lidstaten inzake 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting voldoende. Optreden door de EU heeft alleen 
meerwaarde bij grensoverschrijdende geschillen, omdat het opzetten van procedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van grensoverschrijdende geschillen en de bevordering van de 
gebruikmaking van die procedures beter op een hoger niveau kunnen plaatsvinden.

7. De Bondsraad stelt zich derhalve op het standpunt dat het toepassingsbereik van de 
voorgestelde richtlijn beperkt dient te blijven tot grensoverschrijdende situaties, 
overeenkomstig het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht (Kamerstuk 617/11 en aanvulling 
hierop 617/11 van de Bondsraad), het voorstel voor een verordening betreffende 
onlinebeslechting van consumentengeschillen (Kamerstuk 774/11 en aanvulling hierop 
774/11 van de Bondsraad) en de huidige richtlijn betreffende bemiddeling (Richtlijn 
2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde 
aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken, PB L 136 van 24.5.2008, 
blz 3).


