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Ärende: Motiverat yttrande från den nederländska första kammaren över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG
(COM(2011)0793 – C7–0454/2011 – 2011/0373(COD))

och över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tvistlösning 
online vid konsumenttvister
(COM(2011)0794 – C7–0453/2011 – 2011/0374(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 den nederländska första kammaren över 
de ovannämnda förslagen.
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BILAGA

Datum 24 januari 2012

Ärende: Subsidiaritetsinvändning COM(2011)793 och COM(2011)794

Referens 149842.01U

Nederländska parlamentets första kammare har i enlighet med det därför fastställda
förfarandet testat ovan angivna förslag mot subsidiaritetsprincipen. Därigenom har artikel 5 i 
EU-fördraget och protokoll 2 till Lissabonfördraget tillämpats när det gäller tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

Med detta brev informerar vi er om nederländska parlamentets första kammares bedömning. 
Identiska brev har skickats till Europaparlamentet, rådet och den nederländska regeringen.

Det föreslagna direktivet avser en skyldighet för medlemsstaterna att se till att alla tvister 
mellan en konsument och ett företag som avser försäljning av varor eller utförande av tjänster 
kan läggas fram för ett organ för alternativ tvistlösning. Målsättningen med den föreslagna 
förordningen är att upprätta en europeisk plattform för tvistlösning online. Den rättsliga 
grunden för de båda förslagen är artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Nederländska parlamentets första kammare har med intresse tagit del av ovan angivna förslag. 
Avseende den valda rättsliga grunden har kammaren inga invändningar. Invändningar finns 
dock när det gäller subsidiaritetsprincipen.

Subsidiaritetsinvändningar till förslaget till direktiv om alternativ tvistlösning för 
konsumenter

Första kammaren anser att förslaget är i strid med subsidiaritetsprincipen eftersom 
nödvändigheten för detta harmoniseringsförfarande inte är tillräckligt underbyggt.

Kammaren gör denna bedömning eftersom detta förslag till direktiv förpliktar 
medlemsstaterna att i lagstiftningen fastställa upprättandet av ett organ som ska sköta alla 
alternativa tvistlösningar med en hög konsumentskyddsnivå. I Nederländerna finns redan ett 
framgångsrikt system för tvistlösning. Detta system är dock inte fastställt i lagstiftningen utan 
är baserat på självreglering och frivillighet från de deltagande parterna. Detta system är i 
jämförelse med andra medlemsstater ganska välutvecklat. Därvid har frivillighet och 
självreglering visat sig vara framgångsfaktorer. Kammaren ser därför ingen anledning till att 
övergå till att lagstifta om ett alternativt system för tvistlösning. För att uppnå det av 
Europeiska kommissionen fastställda målet anser kammaren att kommissionen bör nöja sig 
med politiska åtgärder innan man eventuellt föreslår ett direktiv.

Med avseende på förslaget till ett direkt om alternativ tvistlösning för konsumenter anser 
kammaren det anmärkningsvärt att man verkar bortse från aspekter av internationell privaträtt 
som till exempel kan användas för att fastställa i vilken medlemsstat ett organ för alternativ 
tvistlösning skulle vara tvunget eller skulle kunna bedöma en tvist.
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Kammaren ser vidare i artiklarna 2 och 5.2 i det föreslagna direktivet om alternativ 
tvistlösning för konsumenter att direktivet inte bara ska vara tillämpligt på gränsöverskridande 
konsumenttvister utan också på inhemska konsumenttvister. Kammaren anser att även 
tillämpningsområdet går utöver det som är nödvändigt och kommer i denna del med en 
subsidiaritetsinvändning. Kammaren förstår inte att det i ett europeiskt direktiv måste 
fastställas hur inhemska konsumenttvister ska lösas på ett alternativt sätt.

Subsidiaritetsinvändningar till förslaget till förordning om tvistlösning online vid 
konsumenttvister

Kammaren påpekar att om en ODR-plattform ska vara framgångsrik är den beroende av att 
det finns ett fungerande organ för alternativ tvistlösning i medlemsstaten. Så länge de 
alternativa tvistlösningsorganen i medlemsstaterna inte fungerar väl, kan kammaren inte se 
nyttan eller nödvändigheten med en ODR-plattform. Av den anledningen gäller ovan angivna 
subsidiaritetsinvändningar även för detta förslag.

Slutligen påpekar kammaren att konsekvenserna av ADR-förslagen enligt kammarens 
bedömning kommer att kunna medföra höga kostnader. I systemet med alternativa 
tvistlösningar, så som det nu fungerar i Nederländerna, bärs kostnaderna i princip av 
marknaden. Konsekvensen av direktivförslaget blir att kostnaderna delvis överförs till 
myndigheterna. Kammaren anser att denna konsekvens är besvärande.

Med vänlig hälsning

G. J. de Graaf

Talman i nederländska parlamentets första kammare


