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Utskottet för rättsliga frågor
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0007/2012)

Ärende: Motiverat yttrande från det tyska förbundsrådet över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och av 
direktiv 2009/22/EG (direktiv om alternativ tvistlösning)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från det tyska förbundsrådet över ovannämnda 
förslag.
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Förbundsrådet Trycksak 772/11 (Beslut)

24.01.2012

Beslut

av förbundsrådets

Europakammare

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG 
(direktiv om alternativ tvistlösning)

COM(2011)0793

Förbundsrådet har genom sin Europakammare den 24 januari 2012 enligt artikel 12 b i 
EU-fördraget beslutat att avge följande yttrande.

Beslutet har fattats enligt § 45 i förbundsrådets arbetsordning.

Bilaga

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG 
(direktiv om alternativ tvistlösning)

COM(2011)0793

1. Förbundsrådet delar kommissionens åsikt att tillsynen av konsumenternas rätt också bör 
underlättas genom tvistlösning utanför domstol. Tvistlösning utanför statliga domstolar kan 
ha fördelar för parterna i en konflikt. Konfliktlösningar utanför domstol är framför allt 
billigare, mer lättillgängliga och flexiblare när det gäller förfarandet än tvistlösning genom 
statliga domstolar.

2. Förbundsrådet stöder kommissionens mål att ytterligare stimulera den gränsöverskridande 
detaljhandeln och framför allt den elektroniska handeln över gränserna. Utan tvivel kan en 
ökad användning av möjligheterna med den gränsöverskridande handeln vara till fördel 
såväl för konsumenten som för företagen. Förbundsrådet är därför öppet för att genomföra 
förtroendeskapande åtgärder eller ytterligare stimulera den gränsöverskridande handeln på 
EU-nivå, såvida detta sker på ett ändamålsenligt sätt och inom ramen för EU:s behörighet.

3. Förbundsrådet anser att förslaget till direktiv om alternativ tvistlösning i föreliggande form 
inte vilar på en av de rättsliga grunder i fördragen som krävs för åtgärder på EU-nivå. 
Förslaget respekterar dessutom inte subsidiaritetsprincipen.

4. Förslaget till direktiv om alternativ tvistlösning täcks inte av den ovan nämnda rättsliga 
grunden i artikel 114 i EUF-fördraget, eftersom man även för rent inhemska tvister 
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föreskriver införande och finansiering av en heltäckande infrastruktur vid 
tvistlösningsorgan utanför domstol för konsumenttvistlösning som uppkommer vid köp av 
varor eller tillhandahållande av tjänster.

Enligt förslaget ska den betydelse för den inre marknaden som krävs enligt artikel 114 i 
EUF-fördraget bestå däri att den gränsöverskridande detaljhandeln kan stimuleras genom 
att man stärker konsumenternas förtroende för system för tvistlösning utanför domstol.

Förbundsrådet anser att det åtminstone är tänkbart att förekomsten av en infrastruktur för 
tvistlösning utanför domstol av gränsöverskridande tvister stärker konsumenternas 
förtroende för den gränsöverskridande handeln och konsumenternas efterfrågan på varor 
och tjänster som erbjuds i andra medlemsstater. Det finns emellertid ingen logisk 
anledning till att medlemsstaterna av rent inhemska skäl, i syfte att främja den 
gränsöverskridande handelstrafiken, kan bli skyldiga att införa bestämmelser om ett 
rättsligt skyddssystem för tvistlösning utanför domstol. Bestämmelser om rent inhemska 
tvister har nämligen ingen märkbar inverkan på konsumenternas motivation att göra 
gränsöverskridande inköp.

Någon reglering krävs inte heller för att garantera en fungerande tvistlösning utanför 
domstol för gränsöverskridande tvister. För gränsöverskridande tvister, som dessutom 
åtföljs av speciella svårigheter (t.ex. frågan om konfliktlösningsspråk och tillämplig 
lagstiftning), kan egna specialiserade tvistlösningsorgan inrättas.

För detta ändamål är det inte nödvändigt att införa tvistlösningsorgan för inhemska tvister.  
Förbundsrådet anser att det, med hänsyn till antalet tvister och omfattningen av intrånget i 
medlemsstaternas behörigheter, inte heller skulle vara proportionerligt om man utgår från 
att den gränsöverskridande detaljhandeln i framtiden kommer att bli mer dynamisk.

5. Andra relevanta rättsliga grunder som artikel 81.2 g i EUF-fördraget eller artikel 169.2 b i 
EUF-fördraget kan inte heller utgöra stöd för förslaget i dess nuvarande form. Åtgärder 
enligt artikel 81.2 g i EUF-fördraget måste tjäna till att utveckla ett civilrättsligt samarbete 
i fall som har gränsöverskridande följder. Även enligt denna behörighetsgrund skulle 
unionen därför vara begränsad till åtgärder som gäller gränsöverskridande tvister. Enligt 
artikel 169.2 b i EUF-fördraget har EU bara möjlighet att inom konsumentskyddsområdet 
vidta åtgärder som understöder, kompletterar och övervakar medlemsstaternas politik. 
Beslutet om upprättande och finansiering av ett heltäckande system för tvistlösning utanför 
domstol för samtliga konsumenträttsliga tvister som rör avtal om försäljning av varor och 
tillhandahållande av tjänster kan dock inte betraktas som ett rent stöd för den 
medlemsstatliga konsumentskyddspolitiken, även om det redan finns många 
tvistlösningsorgan som man skulle kunna bygga på vid genomförandet av åtgärden. Med 
direktivet om alternativ tvistlösning skapas nämligen för första gången en grund för ett 
heltäckande system med bestämda kvalitetskrav vilket ska övervakas av staten.

6. I den mån som förslaget till direktiv om alternativ tvistlösning även för inhemska tvister 
innehåller bestämmelser för inrättande, finansiering och övervakning av en heltäckande 
infrastruktur vid tvistlösningsorgan utanför domstol strider det dessutom mot 
subsidiaritetsprincipen i snävare bemärkelse. Utvidgningen till inhemska förhållanden är 
av ovan nämnda skäl inte nödvändig för att den inre marknaden ska fungera. För rent 
inhemska förhållanden är det tillräckligt att medlemsstaterna reglerar tvistlösningen 
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utanför domstol. Endast för gränsöverskridande tvister har en EU-åtgärd ett mervärde 
eftersom organisationen och förmedlingen av tvistlösningsförfaranden utanför domstol vid 
gränsöverskridande tvister i det avseendet kan göras bättre på den överordnade nivån.

7. Förbundsrådet anser därför att det är nödvändigt att, i enlighet med förslagen till 
Europaparlamentets och rådets förordningar om en gemensam europeisk köplag (BR-
trycksak 617/11 och därtill hörande dokument) och om tvistlösning online (BR-trycksak 
774/11 och därtill hörande dokument) samt det gällande medlingsdirektivet 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa 
aspekter på medling på privaträttens område, EUT L 136, 24.5.2008, s. 3), begränsa 
tillämpningsområdet för det föreslagna direktivet till gränsöverskridande förhållanden.


