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Asia: Alankomaiden parlamentin ylähuoneen perusteltu lausunto Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivistä kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (ADR-
direktiivi) muuttamisesta
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-
asetus)
(COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD))

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 Alankomaiden parlamentin ylähuoneen perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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Päiväys 24. tammikuuta 2012

Asia: Tiedonantoja COM(2011)793 ja COM(2011)794 koskeva huomautus 
toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättämisestä

Tunniste 149842.01U

Alankomaiden parlamentin (Staten-Generaal) ylähuone on tarkistanut vahvistetun menettelyn 
mukaisesti, onko mainitussa ehdotuksessa noudatettu toissijaisuusperiaatetta. Ne ovat 
soveltaneet tarkistuksessa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaa ja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevaa Lissabonin sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2.

Tässä kirjeessä kerrotaan, mihin kantaan ylähuone päätyi. Samanlaiset kirjeet on lähetetty 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Alankomaiden hallitukselle.

Direktiiviehdotuksessa on kyse jäsenvaltioille asetettavasta velvoitteesta varmistaa, että kaikki 
kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset tavaroiden myyntiin ja palvelujen tarjontaan 
liittyvä riita-asiat voidaan toimittaa ADR-elimen käsiteltäväksi. Ehdotuksella asetukseksi on 
tarkoitus perustaa verkkovälitteisen riidanratkaisun eurooppalainen foorumi. Molempien 
ehdotusten oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla.

Alankomaiden parlamentin ylähuone on pannut edellä mainitut ehdotukset kiinnostuneena 
merkille. Ylähuone ei ole havainnut huomautettavaa valitun oikeusperustan osalta. Ylähuone 
on kuitenkin löytänyt toissijaisuusperiaatetta koskevia ongelmia.

Huomautus toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättämisestä ADR-
direktiiviehdotuksessa

Ylähuone katsoo, että ehdotukset ovat ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa, koska 
tarvetta edetä yhdenmukaistamisessa ehdotetulla tavalla ei ole perusteltu riittävästi.

Ylähuone päätyi tähän näkemykseen ensinnäkin siksi, että tässä direktiiviehdotuksessa 
velvoitetaan jäsenvaltioita vahvistamaan lainsäädännössään, että maahan perustetaan elin, 
jonka tehtävänä on huolehtia vaihtoehtoisista riidanratkaisuista kuluttajansuojelun korkea taso 
varmistaen. Alankomaissa on jo käytössä menestyksekäs riidanratkaisujärjestelmä. Tämä 
järjestelmä ei kuitenkaan ole lakisääteinen, vaan se perustuu itsesääntelyyn ja osapuolten 
vapaaehtoiseen osallistumiseen. Järjestelmää voidaan pitää muihin jäsenvaltioihin verrattuna 
hyvin kehittyneenä. Vapaaehtoisuus ja itsesääntely ovat osoittautuneet menestystekijöiksi. 
Ylähuone ei näin ollen näe syytä siirtyä lainsäädännössä vahvistettuun vaihtoehtoiseen 
riidanratkaisujärjestelmään. Ylähuone katsoo, että Euroopan komission asettamien 
tavoitteiden saavuttamiseksi komissio voi hyvin tyytyä poliittisten toimien toteuttamiseen 
ennen mahdollisen direktiiviehdotuksen antamista.

Kuluttaja-asioiden ADR-direktiiviä koskevan ehdotuksen osalta ylähuone panee merkille, että 
siinä lienee sivuutettu kansainväliseen yksityisoikeuteen liittyviä näkökohtia, joita on 
tarkasteltava pohdittaessa vastausta kysymykseen, missä jäsenvaltiossa ADR-elimen olisi 
ratkaistava riita tai missä se voisi ratkaista riidan.
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Ylähuone panee myös merkille, että ehdotetun ADR-direktiivin 2 artiklan ja 5 artiklan 
2 kohdan mukaisesti direktiiviä on määrä soveltaa rajat ylittävien riita-asioiden ohella myös 
kotimaan kuluttajariitoihin. Ylähuone katsoo, että myös soveltamisala on tarpeettoman laaja 
ja esittää myös tältä osin toissijaisuusperiaatteen rikkomista koskevan huomautuksen. 
Ylähuone ei näe, miksi on tarpeen säätää unionin direktiivissä, miten kotimaan kuluttajariidat 
olisi ratkaistava vaihtoehtoisella tavalla.

Huomautus toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättämisestä ODR-
asetusehdotuksessa

Ylähuone toteaa, että ODR-foorumin menestyminen riippuu ADR-elinten asianmukaisesta 
toiminnasta jäsenvaltioissa. Mikäli jäsenvaltioiden ADR-elimet eivät toimi 
tarkoituksenmukaisesti, ylähuone ei näe, miksi ODR-foorumi oli hyödyllinen tai tarpeellinen. 
Edellä mainitut toissijaisuusperiaatetta koskevat huomautukset pätevät näin ollen myös tämän 
asetuksen osalta.

Ylähuone huomauttaa myös katsovansa, että vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä 
koskevat ehdotukset voivat tuoda mukanaan korkeita kustannuksia. Alankomaiden nykyisessä 
vaihtoehtoisessa riidanratkaisujärjestelmässä kustannukset jäävät periaatteessa markkinoiden 
kannettaviksi. Direktiiviehdotuksen seurauksena kustannukset siirtyisivät osittain 
viranomaisten maksettaviksi. Ylähuone pitää tätä seurausta kielteisenä.

Kunnioittavasti

G. J. de Graaf

Parlamentin ylähuoneen puheenjohtaja


