
EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Mødedokument

C6-0132/2008
2004/0251(COD)

DA
13/03/2008

Fælles holdning

FÆLLES HOLDNING fastlagt af Rådet den 28. februar 2008 med henblik på vedtagelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og 
handelsretlige område

Dok. 15003/5/2007
05705/2008 Erklæringer
KOM(2008)0131

DA DA





15003/5/07 REV 5 NS/an
DG H 2 DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 28. februar 2008 (29.02)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2004/0251 (COD)

15003/5/07
REV 5

JUSTCIV 301
CODEC 1225

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER
Vedr.: FÆLLES HOLDNING fastlagt af Rådet den 28. februar 2008 med hen-

blik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse 
aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område



15003/5/07 REV 5 NS/an 1
DG H 2 DA

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/.../EF

af

om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 61, 

litra c), og artikel 67, stk. 5, andet led,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT C 286 af 17.11.2005, s. 1.
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 29.3.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets 

fælles holdning af ....
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(1) Fællesskabet har sat sig det mål at bevare og udbygge et område med frihed, sikkerhed og 

retfærdighed, hvor der er fri bevægelighed for personer. Med henblik herpå skal Fælles-

skabet bl.a. vedtage de foranstaltninger vedrørende samarbejde om civilretlige spørgsmål, 

der er nødvendige for, at det indre marked fungerer tilfredsstillende.

(2) Princippet om adgang til domstolene eller tilsvarende organer er grundlæggende, og med 

henblik på at fremme bedre adgang hertil opfordrede Det Europæiske Råd på sit møde i 

Tammerfors den 15. og 16. oktober 1999 til, at medlemsstaterne indfører alternative uden-

retslige procedurer.

(3) I maj 2000 vedtog Rådet en række konklusioner om alternative metoder til bilæggelse af 

tvister på det civil- og handelsretlige område, hvori det hedder, at fastlæggelsen af grund-

læggende principper på dette område er et væsentligt skridt i retning af udviklingen og 

gennemførelsen af udenretslige procedurer for bilæggelse af tvister på det civil- og han-

delsretlige område, så borgernes adgang til at få deres tvister behandlet forenkles og for-

bedres.

(4) I april 2002 fremlagde Kommissionen en grønbog om alternative metoder til tvistbilæggel-

se på det civil- og handelsretlige område, hvori den gjorde status over den eksisterende si-

tuation med hensyn til alternative metoder til tvistbilæggelse i Den Europæiske Union og 

indledte en omfattende høring af medlemsstaterne og interesserede parter om eventuelle 

foranstaltninger, der kan fremme brugen af mægling.
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(5) Målet om at sikre bedre adgang til behandling af tvister som led i Den Europæiske Unions 

politik for indførelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed bør omfatte ad-

gang til såvel retslige som udenretslige tvistbilæggelsesmetoder. Dette direktiv bør bidrage 

til, at det indre marked fungerer tilfredsstillende, specielt med hensyn adgangen til mæg-

lingsydelser.

(6) Mægling kan muliggøre billig og hurtig udenretslig tvistbilæggelse på det civil- og han-

delsretlige område gennem processer, der er tilpasset parternes behov. Når der indgås afta-

ler efter mægling, er der større sandsynlighed for, at de efterleves frivilligt, og at der opret-

holdes et venskabeligt og holdbart forhold mellem parterne. Disse fordele er endnu mere 

udtalte i situationer med grænseoverskridende elementer.

(7) For yderligere at fremme brugen af mægling og sikre, at parter, der benytter sig af mæg-

ling, kan tage udgangspunkt i en pålidelig retlig ramme, er der behov for rammelovgiv-

ning, der navnlig behandler centrale aspekter af den civile retspleje.

(8) Bestemmelserne i dette direktiv bør kun finde anvendelse på mægling i grænseoverskri-

dende tvister, men der er intet til hinder for, at medlemsstaterne også anvender sådanne be-

stemmelser i forbindelse med indenlandske mæglingsprocesser.

(9) Dette direktiv bør på ingen måde hindre brugen af moderne kommunikationsteknologier i 

mæglingsprocessen.
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(10) Dette direktiv bør finde anvendelse på processer, hvorved to eller flere parter i en grænse-

overskridende tvist på frivillig basis selv forsøger at nå frem til en mindelig aftale om bi-

læggelse af deres tvist med bistand fra en mægler. Det bør finde anvendelse på det civil- og 

handelsretlige område. Det bør dog ikke finde anvendelse på rettigheder og forpligtelser, 

som parterne ikke frit kan træffe beslutning om i henhold til den lov, der skal anvendes. 

Sådanne rettigheder og forpligtelser er navnlig almindelige på det familieretlige og ar-

bejdsretlige område.

(11) Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på forhandlinger forud for indgåelse af kontrakter 

eller processer, hvor sagen pådømmes, såsom visse forligsmandsordninger, forbrugerkla-

geordninger, voldgift og ekspertvurderinger, eller processer, der administreres af personer 

eller organer, der udsteder en formel henstilling, uanset om denne er juridisk bindende eller 

ej med hensyn til løsningen af tvisten.

(12) Dette direktiv bør finde anvendelse på tilfælde, hvor en ret henviser parterne til mægling, 

eller hvor national lov foreskriver mægling. I det omfang en dommer kan optræde som 

mægler i henhold til national ret, bør direktivet endvidere finde anvendelse på mægling 

forestået af en dommer, der ikke er ansvarlig for en eventuel retssag om det eller de omtvi-

stede spørgsmål. Direktivet bør dog ikke omfatte forsøg på at bilægge en tvist under en 

retssag om den pågældende tvist, som gøres af den ret eller den dommer, der påkender sa-

gen, eller tilfælde, hvor retten eller dommeren beder en kompetent person om bistand eller 

råd.

(13) Mægling i henhold til dette direktiv bør være en frivillig proces i den forstand, at parterne 

selv varetager processen, kan tilrettelægge den, som de ønsker det, og afslutte den på et 

hvilket som helst tidspunkt. Retten bør dog i henhold til national lovgivning kunne fastsæt-

te tidsfrister for en mæglingsproces. Endvidere bør retten kunne henlede parternes op-

mærksomhed på muligheden for mægling, når det er relevant.
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(14) Dette direktiv berører ikke national lovgivning, der gør mægling obligatorisk eller forbin-

der den med incitamenter eller sanktioner, forudsat at denne lovgivning ikke er til hinder 

for, at parterne kan udøve deres ret til adgang til retssystemet. Dette direktiv berører heller 

ikke eksisterende selvregulerende mæglingsordninger, for så vidt disse omhandler aspek-

ter, der ikke er omfattet af dette direktiv.

(15) Af hensyn til den retlige sikkerhed bør dette direktiv angive, hvilket tidspunkt der er rele-

vant for bestemmelsen af, om en tvist, som parterne forsøger at bilægge ved mægling, er 

grænseoverskridende. I mangel af en skriftlig aftale bør parterne anses for at have besluttet 

at anvende mægling på det tidspunkt, hvor de træffer særlige foranstaltninger til at indlede 

mæglingsprocessen.

(16) For at sikre, at der er den nødvendige gensidige tillid med hensyn til fortrolighed, følger af

forældelsesfrister samt anerkendelse og fuldbyrdelse af aftaler indgået efter mægling, bør 

medlemsstaterne med de midler, de finder hensigtsmæssige, fremme uddannelse af mægle-

re og indførelse af effektive kvalitetskontrolordninger for levering af mæglingsydelser.

(17) Medlemsstaterne bør fastlægge sådanne ordninger, der kan omfatte anvendelse af mar-

kedsbaserede løsninger, og bør ikke være forpligtede til at stille midler til rådighed i den 

forbindelse. Ordningerne bør sigte mod at bevare mæglingsprocessens fleksibilitet og par-

ternes autonomi og mod at sikre, at mægling foregår på effektiv, uvildig og kompetent vis. 

Mæglerne bør gøres opmærksom på, at der findes en europæisk adfærdskodeks for mægle-

re, som også bør gøres offentlig tilgængelig på internettet.
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(18) På forbrugerbeskyttelsesområdet har Kommissionen vedtaget en henstilling1, der fastsætter 

minimumskvalitetskriterier, som udenretslige organer, der medvirker ved mindelig bilæg-

gelse af tvister på forbrugerområdet, bør sikre deres brugere. Alle mæglere eller organisa-

tioner, der er omfattet af henstillingen, bør opfordres til at overholde dens principper. For 

at fremme udbredelsen af oplysninger om sådanne organer bør Kommissionen oprette en 

database over de udenretslige ordninger, som efter medlemsstaternes opfattelse overholder 

henstillingens principper.

(19) Mægling bør ikke betragtes som et ringere alternativ til retssager i den forstand, at efterle-

velsen af aftaler indgået efter mægling skulle afhænge af parternes velvilje. Medlemssta-

terne bør derfor sikre, at parterne i en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, kan få 

gjort dens indhold eksigibelt. En medlemsstat bør kun kunne nægte at gøre en aftale eksi-

gibel, hvis aftalens indhold er i modstrid med medlemsstatens lovgivning, herunder dens

bestemmelser om international privatret, eller hvis dens lovgivning ikke giver hjemmel til 

at gøre indholdet af den pågældende aftale eksigibelt. Det kunne være tilfældet, hvis den 

forpligtelse, der er angivet i aftalen, ifølge sagens natur ikke kan fuldbyrdes.

                                               

1 Kommissionens henstilling 2001/310/EF af 4.4.2001 om principper for udenretslige organer 
til mindelig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet (EFT L 109 af 19.4.2001, s. 56).
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(20) Indholdet af en aftale indgået efter mægling, som er gjort eksigibelt i en medlemsstat, bør 

anerkendes og erklæres eksigibelt i de andre medlemsstater i overensstemmelse med gæl-

dende fællesskabsret eller national ret. Dette kunne f.eks. være på grundlag af Rådets for-

ordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerken-

delse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område1 eller Rådets 

forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse 

og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar2.

(21) Forordning (EF) nr. 2201/2003 fastsætter udtrykkeligt, at en aftale mellem parterne for at 

være eksigibel i en anden medlemsstat skal være eksigibel i den medlemsstat, hvor den er 

indgået. Hvis indholdet af en aftale, der er indgået efter mægling på det familieretlige om-

råde, ikke er eksigibelt i den medlemsstat, hvor aftalen er indgået, og hvor anmodningen 

om eksigibilitet fremsættes, bør dette direktiv derfor ikke tilskynde parterne til at omgå lo-

ven i denne medlemsstat ved at få aftalen gjort eksigibel i en anden medlemsstat.

(22) Dette direktiv bør ikke berøre reglerne i medlemsstaterne om fuldbyrdelse af aftaler, der er 

indgået efter mægling.

                                               

1 EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 
af 20.12.2006, s. 1).

2 EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2116/2004 (EUT L 367 af 
14.12.2004, s. 1).
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(23) Fortrolighed i mæglingsprocessen er vigtig, og dette direktiv bør derfor indeholde bestem-

melser om et minimum af kompatibilitet mellem de civile retsplejeregler med hensyn til 

beskyttelse af mæglingens fortrolige karakter under en eventuel senere retssag på det civil-

og handelsretlige område eller under en voldgift.

(24) For at tilskynde parterne til at anvende mægling bør medlemsstaterne sikre, at deres regler 

om forældelsesfrister ikke hindrer parterne i at gå til retten eller anvende voldgift, hvis for-

søget på mægling slår fejl. Medlemsstaterne bør sikre, at dette resultat nås, selv om dette 

direktiv ikke harmoniserer de nationale regler om forældelsesfrister. Bestemmelserne om 

forældelsesfrister i internationale aftaler, som medlemsstaterne har gennemført, f.eks. på 

det transportretlige område, bør ikke berøres heraf.

(25) Medlemsstaterne bør fremme information til almenheden om, hvordan man kontakter 

mæglere og organisationer, der tilbyder mæglingsydelser. De bør også tilskynde advokater 

til at underrette deres klienter om muligheden for mægling.

(26) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning1 til-

skyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og of-

fentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette 

direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

                                               

1 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.
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(27) Dette direktiv tilsigter at fremme de grundlæggende rettigheder og tager navnlig hensyn til 

de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende ret-

tigheder.

(28) Målet for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan 

derfor på grund af handlingens omfang eller virkninger bedre gennemføres på fællesskabs-

plan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiari-

tetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, 

jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål.

(29) I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er 

knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af 

Det Europæiske Fællesskab, har Det Forenede Kongerige og Irland meddelt, at de ønsker 

at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af dette direktiv.

(30) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til 

traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fæl-

lesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og 

ikke finder anvendelse i Danmark –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
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Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1. Formålet med dette direktiv er at lette adgangen til alternativ tvistbilæggelse og fremme 

mindelig løsning af tvister ved at tilskynde til anvendelse af mægling og sikre et afbalance-

ret forhold mellem mægling og retssag.

2. Dette direktiv finder i grænseoverskridende tvister anvendelse på det civil- og handelsret-

lige område, dog ikke på rettigheder og forpligtelser, som parterne ikke kan disponere over 

i henhold til den lov, der skal anvendes. Det omfatter i særdeleshed ikke spørgsmål vedrø-

rende skat, told eller administrative anliggender eller statens ansvar for handlinger og und-

ladelser under udøvelse af statsmagt (acta jure imperii).

3. I dette direktiv forstås ved "medlemsstat" alle medlemsstater med undtagelse af Danmark.
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Artikel 2

Grænseoverskridende tvister

1. I dette direktiv forstås ved en grænseoverskridende tvist en tvist, hvor mindst en af parter-

ne har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat end den anden eller de 

andre parter på det tidspunkt, hvor:

a) parterne beslutter at anvende mægling, efter at tvisten er opstået

b) mæglingen pålægges af en ret

c) der opstår en forpligtelse til at benytte mægling i henhold til national lovgivning, 

eller

d) parterne opfordres dertil i henhold til artikel 5.

2. Uanset stk. 1 forstås i artikel 7 og 8 ved en grænseoverskridende tvist også en tvist, hvor en 

retssag eller voldgift efter mægling mellem parterne er indledt i en anden medlemsstat end 

den, hvor parterne har bopæl eller sædvanligt opholdssted på det tidspunkt, der er nævnt i 

stk. 1, litra a), b) eller c).

3. Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 afgøres bopæl efter artikel 59 og 60 i forordning (EF) 

nr. 44/2001.
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Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "mægling": en struktureret proces, uanset hvordan den benævnes eller omtales, hvorved to 

eller flere parter i en tvist selv forsøger på frivillig basis at nå frem til en aftale om bilæg-

gelse af deres tvist med bistand fra en mægler. Processen kan indledes af parterne eller fo-

reslås eller pålægges af en ret eller være foreskrevet i loven i en medlemsstat.

Mægling omfatter mægling forestået af en dommer, der ikke er ansvarlig for en retssag om 

den pågældende tvist. Mægling omfatter derimod ikke forsøg på at bilægge en tvist under 

en retssag om den pågældende tvist, som gøres af den ret eller den dommer, der påkender 

sagen.

b) "mægler": en tredjemand, der anmodes om at forestå en mægling på effektiv, uvildig og 

kompetent vis, uanset hvordan den pågældende benævnes, eller hvilken profession den på-

gældende udøver i den berørte medlemsstat, og uanset hvordan den pågældende er blevet 

udpeget til at foretage mæglingen eller er blevet pålagt opgaven.

Artikel 4

Sikring af mæglingens kvalitet

1. Medlemsstaterne fremmer med de midler, som de finder hensigtsmæssige, udarbejdelse og 

overholdelse af frivillige adfærdskodekser blandt mæglere og organisationer, der leverer 

mæglingsydelser, samt andre effektive kvalitetskontrolordninger for levering af mæglings-

ydelser.
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2. Medlemsstaterne fremmer grund- og videreuddannelse af mæglere for at sikre, at en mæg-

ling kan gennemføres på effektiv, uvildig og kompetent vis i forhold til parterne.

Artikel 5

Anvendelse af mægling

1. En ret, ved hvilken der er anlagt en sag, kan, når det er relevant og under hensyntagen til 

alle sagens omstændigheder, opfordre parterne til at anvende mægling med henblik på bi-

læggelse af tvisten. Retten kan også opfordre parterne til at deltage i et informationsmøde 

om anvendelsen af mægling, forudsat at sådanne møder afholdes, og er let tilgængelige.

2. Dette direktiv berører ikke national lovgivning, der gør mægling obligatorisk eller forbin-

der den med incitamenter eller sanktioner, det være sig før eller efter at retssagen er ind-

ledt, forudsat at denne lovgivning ikke er til hinder for, at parterne kan udøve deres ret til 

adgang til retssystemet.
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Artikel 6

Eksigibiliteten af aftaler, der er indgået efter mægling

1. Medlemsstaterne påser, at parterne eller én af parterne med de øvrige parters udtrykkelige 

samtykke har mulighed for at anmode om, at indholdet i en skriftlig aftale, der er indgået 

efter mægling, gøres eksigibelt. Indholdet af en sådan aftale gøres eksigibelt, medmindre 

aftalens indhold i det pågældende tilfælde er i modstrid med lovgivningen i den medlems-

stat, hvor anmodningen fremsættes, eller den pågældende medlemsstats lovgivning ikke 

giver hjemmel til at gøre det eksigibelt.

2. Indholdet af aftalen kan gøres eksigibelt af en ret eller en anden kompetent myndighed i en 

dom, en afgørelse eller et officielt bekræftet dokument i overensstemmelse med loven i den 

medlemsstat, hvor anmodningen fremsættes.

3. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke retter eller andre myndigheder der 

er kompetente til at modtage anmodninger efter stk. 1 og 2.

4. Intet i denne artikel berører reglerne for anerkendelse og fuldbyrdelse i en anden medlems-

stat af en aftale, der er gjort eksigibel efter stk. 1.
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Artikel 7

Mæglingens fortrolige karakter

1. Eftersom mægling skal foregå på en måde, der tilgodeser processens fortrolige karakter,

påser medlemsstaterne, medmindre parterne aftaler andet, at hverken mæglerne eller de, 

der er involveret i tilrettelæggelsen af mæglingsprocessen, er tvunget til at afgive vidnefor-

klaring i en civil retssag, en handelssag eller en voldgiftssag vedrørende oplysninger, der 

stammer fra eller har tilknytning til en mæglingsproces, undtagen:

a) hvis tvingende ordre public-hensyn i den pågældende medlemsstat gør det nødven-

digt, navnlig for at sikre beskyttelsen af børns tarv eller for at forhindre, at en persons 

fysiske eller psykiske integritet skades, eller

b) hvis fremlæggelsen af indholdet af den aftale, der er indgået efter mægling, er nød-

vendig med henblik på gennemførelsen eller fuldbyrdelsen af aftalen.

2. Intet i stk. 1 er til hinder for, at medlemsstaterne kan fastsætte strengere forholdsregler for 

at beskytte mæglingens fortrolige karakter.

Artikel 8

Mæglingens virkning for forældelsesfrister

1. Medlemsstaterne påser, at parter, der vælger at forsøge at bilægge en tvist gennem anven-

delse af mægling, ikke efterfølgende hindres i at anlægge sag eller benytte voldgift i for-

bindelse med denne tvist, fordi en forældelsesfrist er udløbet under mæglingsprocessen.

2. Stk. 1 berører ikke bestemmelser om forældelsesfrister i internationale aftaler, som med-

lemsstaterne er part i.
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Artikel 9

Oplysning til almenheden

Medlemsstaterne tilskynder med de midler, de finder hensigtsmæssige, til at almenheden har ad-

gang til oplysninger, navnlig over internettet, om hvordan man kontakter mæglere og organisatio-

ner, der tilbyder mæglingsydelser.

Artikel 10

Oplysning om kompetente retter og myndigheder

Kommissionen gør oplysninger om de kompetente retter eller myndigheder, som medlemsstaterne 

fremsender efter artikel 6, stk. 3, offentligt tilgængelige på en hvilken som helst hensigtsmæssig 

måde.

Artikel 11

Revision

Senest den ...* forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomi-

ske og Sociale Udvalg en rapport om anvendelsen af dette direktiv. Rapporten skal indeholde en 

gennemgang af udviklingen inden for mægling i hele Den Europæiske Union og af virkningerne af 

dette direktiv i medlemsstaterne. Om nødvendigt ledsages rapporten af forslag om tilpasning af det-

te direktiv.

                                               

* EUT: Otte år efter dette direktivs vedtagelse.
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Artikel 12

Gennemførelse i national lovgivning

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at 

efterkomme dette direktiv inden den …**, med undtagelse af artikel 10, der skal efterkom-

mes inden den …***. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv 

eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for 

henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, 

som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 13

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

                                               

** EUT: Tre år efter dette direktivs vedtagelse.
*** EUT: 30 måneder efter dette direktivs vedtagelse.
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Artikel 14

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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I. Indledning

1. Kommissionen forelagde den 22. oktober 2004 sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område.

2. På samlingen den 1.-2. december 2005 noterede Rådet (retlige og indre anliggender) sig en 

fælles forståelse, der er opnået i Udvalget for Civilretlige Spørgsmål (alternativ tvistbilæggel-

se)1.

3. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse om forslaget den 29. marts 20072.

4. Udvalget for Civilretlige Spørgsmål (alternativ tvistbilæggelse) gennemgik Europa-

Parlamentets ændringer den 13. april 2007. På baggrund af denne gennemgang blev der udar-

bejdet en konsolideret udgave af forslaget, som efterfølgende blev drøftet på en række møder 

og omarbejdet på en del punkter.

5. Den 3. oktober 2007 godkendte Coreper en kompromistekst3, der var resultatet af udvalgets 

drøftelser, som udgangspunkt for forhandlingerne med Europa-Parlamentet med henblik på at 

nå til enighed under andenbehandlingen.

6. Under de efterfølgende kontakter med Europa-Parlamentet blev der opnået enighed om visse 

ændringer til kompromisteksten. På samlingen den 8.-9. november 2007 nåede Rådet (retlige 

og indre anliggender) til politisk enighed om denne nye tekst4. Europa-Parlamentet bekræfte-

de ved denne lejlighed, at det kunne acceptere teksten.

7. Rådet vedtog med enstemmighed sin fælles holdning den 28. februar 2008.

                                               
1 15043/05 JUSTCIV 217 CODEC 1102.
2 8117/1/07 REV 1 CODEC 312 JUSTCIV 76.
3 13290/07 JUSTCIV 243 CODEC 1000.
4 14316/07 JUSTCIV 278 CODEC 1130.
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II. Analyse af den fælles holdning

8. Rådets fælles holdning svarer til teksten i den politiske enighed fra november 2007, der af-

spejlede resultatet af forhandlingerne mellem Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet 

efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets førstebehandlingsudtalelse.

A. Ændring 1 til 11 vedrørende betragtningerne

9. Rådet har i videst muligt omfang overtaget substansen af ændring 1 til 11, men mange af 

ændringerne er blevet omredigeret og indsat i en anden rækkefølge for at afspejle den ende-

lige affattelse og strukturen i direktivudkastet.

10. Rådet har ikke accepteret ændring 2, men har i betragtning 18 bibeholdt en henvisning til 

den henstilling fra Kommissionen, der er nævnt i ændringen. Ændring 4 er afspejlet i be-

tragtning 8, dog i en mere kortfattet form. Det sidste punktum i ændring 6 er udeladt, efter-

som Rådet har bibeholdt teksten i artikel 7a i den fælles forståelse fra december 2005 (arti-

kel 8 i den fælles holdning). Ændring 10 er blevet indarbejdet indholdsmæssigt i betragt-

ning 17, men henvisningerne til Kommissionens henstillinger er udeladt, og det samme gæl-

der henvisningen til offentliggørelsen af den europæiske adfærdskodeks for mæglere.

11. Rådet har indføjet nogle nye betragtninger for yderligere at tydeliggøre visse aspekter af ud-

kastet til direktiv. Rådet har ønsket at give udtryk for, at moderne kommunikationsteknolo-

gier nødvendigvis vil blive brugt i stadig højere grad i mæglingsprocessen, og har derfor 

indføjet betragtning 9, der vedrører dette aspekt. Rådet har også ønsket at gøre det klart, at 

direktivudkastet ikke fastlægger regler for fuldbyrdelse, og at medlemsstaternes nugældende 

regler om fuldbyrdelse derfor ikke berøres af direktivet (betragtning 22). Endelig har Rådet i 

overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning indføjet betragt-

ning 26, hvori medlemsstaterne tilskyndes til at udarbejde sammenligningstabeller i forbin-

delse med gennemførelsen af direktivet.
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B. Ændring 12 til 34 vedrørende artiklerne

12. Rådet har accepteret ændring 12, 13 og 14 vedrørende artikel 1, som stort set afspejlede tek-

sten i den fælles forståelse fra december 2005. Forslaget om at lade en del af første punktum 

i stk. 2 udgå er dog ikke blevet accepteret, men undtagelsen er blevet affattet på en anden 

måde, og teksten i den fælles holdning lyder nu som følger: "dog ikke på rettigheder og for-

pligtelser, som parterne ikke kan disponere over i henhold til den lov, der skal anvendes". 

Endvidere uddybes bestemmelsen nærmere i betragtning 10.

13. Rådet har indholdsmæssigt indarbejdet ændring 15, der vedrører en ny artikel om direktivets 

grænseoverskridende karakter, men har til en vis grad omredigeret bestemmelsen. Det har 

også indføjet en ny betragtning (betragtning 15), der skal uddybe stk. 1.

14. Ændring 16 og 17 afspejles i teksten til den nuværende artikel 3. Rådet har accepteret, at det 

udtrykkelig fremgår af teksten, at mæglingsprocessen er frivillig, og dette understreges også 

i betragtning 13. Rådet har derfor ikke fundet det nødvendigt at indføje et nyt stykke herom 

som foreslået af Europa-Parlamentet i ændring 21. Hvad angår teksten i litra b) i den nuvæ-

rende artikel 3 har Rådet besluttet at bibeholde teksten i Rådets fælles forståelse fra decem-

ber 2005, da det mener, at det fremgår tilstrækkelig klart af denne tekst, hvilke krav en 

mægler skal opfylde, når vedkommende forestår en mægling.

15. Rådet har indarbejdet ændring 18 i artikel 4 i den fælles holdning med undtagelse af det fo-

reslåede stk. 3, som Rådet ikke kunne acceptere.

16. Ændring 19 og 20 vedrørende artikel 3 (artikel 5 i den fælles holdning), der svarede til tek-

sten i den fælles forståelse fra december 2005, er blevet accepteret fuldt ud. Det samme 

gælder ændring 22 og 27, der vedrørte udeladelse af bestemmelser.

17. Ændring 23 til 26 vedrørende artikel 5 (artikel 6 i den fælles holdning) er blevet accepteret 

af Rådet med en mindre omredigering af stk. 1 for at klargøre teksten.
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18. Hvad angår ændring 28 har Rådet accepteret substansen, der er afspejlet i teksten i artikel 7 i 

den fælles holdning. Rådet har imidlertid besluttet at bibeholde bestemmelsen, som den blev 

affattet i den fælles forståelse fra 2005. Det vil sige, at Rådet ikke har accepteret, at parterne 

i en mægling heller ikke må fremlægge oplysninger om mæglingsprocessen, og at forbuddet 

om videregivelse af oplysninger også omfatter videregivelse til tredjemand. Ved at bibehol-

de teksten i den fælles forståelse har Rådet også besluttet ikke at pålægge medlemsstaterne 

at sikre, at de involverede i en mæglingsproces end ikke må afgive vidneforklaring.

19. Rådet kunne ikke acceptere ændring 29, som det mente indeholdt bestemmelser, der var alt 

for detaljerede for et direktiv. Derfor har det i artikel 8 i den fælles holdning bibeholdt tek-

sten i den fælles forståelse fra 2005. Men for at understrege vigtigheden af denne bestem-

melse og imødekomme Europa-Parlamentet har Rådet indføjet en ny betragtning (betragt-

ning 24), der gør det helt klart, at bestemmelsen pålægger medlemsstaterne en resultatfor-

pligtelse. Rådet har accepteret ændring 30 vedrørende stk. 2 i samme artikel, men fandt den 

sidste del af bestemmelsen unødvendig, og den blev derfor udeladt i den endelige tekst.

20. Rådet har accepteret ændring 31, der er afspejlet i den nye artikel 9 i den fælles holdning og 

i den hertil svarende betragtning (betragtning 25).

21. Ændring 32 blev forkastet af Rådet med den begrundelse, at det ikke kan lade sig gøre at 

offentliggøre den europæiske adfærdskodeks for mæglere i Den Europæiske Unions Tiden-

de, da adfærdskodeksen ikke er en officielt vedtaget tekst. Men som nævnt i punkt 10 har 

Rådet indsat en henvisning til adfærdskodeksen i betragtning 17.
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22. Ændring 33, der indeholder en revisionsbestemmelse, er blevet accepteret indholdsmæssigt 

af Rådet, og der findes nu en sådan bestemmelse i artikel 11 i den fælles holdning, om end 

den er affattet på en anden måde. Rådet kunne ikke acceptere den sidste del af den foreslåe-

de revisionsbestemmelse, der vedrører en harmonisering af forældelses- eller rettighedsfor-

tabelsesfrister, ligesom det ikke kunne acceptere ændring 29, der vedrører artiklen om sam-

me emne. Denne bestemmelse indgik i forhandlingerne med Europa-Parlamentet, og der er 

derfor allerede opnået enighed om den nu foreliggende tekst.

23. Rådet kunne ikke acceptere ændring 34, eftersom den foreslåede gennemførelse gennem fri-

villige aftaler vil være umulig af retlige årsager. Men for at gøre det klart, at eksisterende 

selvregulerende mæglingsordninger kan bibeholdes, for så vidt de omhandler aspekter, der 

ikke er omfattet af direktivet, er der indsat et punktum herom i betragtning 14. Hvad angår 

de datoer for efterkommelse af direktivet, der er foreslået i ændring 34, har Rådet fastsat an-

dre datoer. Medlemsstaterne får nu 36 måneder fra vedtagelsen til at efterkomme direktivet, 

men skal inden 30 måneder underrette Kommissionen om, hvilke retter eller myndigheder 

der er kompetente.

III. Konklusion

24. Rådet finder, at dets fælles holdning er en velafbalanceret tekst, der loyalt afspejler den 

enighed med Europa-Parlamentet, der blev opnået ved forhandlingerne i oktober 2007.

________________________
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Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af mægling på det 

civil- og handelsretlige område [førstebehandling]
– Vedtagelse (R + E)
a) af den fælles holdning
b) af Rådets begrundelse
– Erklæringer

ERKLÆRING FRA DEN SLOVAKISKE REPUBLIK 
VEDRØRENDE ARTIKEL 6, STK. 1

Den Slovakiske Republik tager til efterretning, at det med artikel 6, stk. 1, ikke er hensigten at an-

fægte Fællesskabets og medlemsstaternes lovvalgsregler eller kompetenceregler.



5705/08 ADD 1 gb/JBS/aa 2
JUR DA

ERKLÆRING FRA BELGIEN

Belgien stiller sig generelt positivt til et europæisk instrument vedrørende mægling på det civil- og 

handelsretlige område.

Det finder dog ikke, at direktivforslaget indeholder nogen tilfredsstillende løsning på hverken 

spørgsmålet om instrumentets anvendelsesområde eller den procedure, der skal gøre mæglingsafta-

len eksigibel.

1. Anvendelsesområde

Belgien beklager den nuværende begrænsning i direktivforslagets anvendelsesområde: direktivet 

bør kunne finde anvendelse på både grænseoverskridende og indenlandske tvister.

Ellers vil det kun få en meget relativ virkning i de lande, der ikke anvender mægling.

Hvis det er hensigten virkelig at fremme udenretslig bilæggelse af tvister, er det absolut nødvendigt 

at foretage indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne.

2. Procedure med henblik på at erklære indholdet af mæglingsaftalen eksigibelt

Hvad angår den procedure, som skal gøre indholdet af aftaler, der er indgået efter mægling, eksigi-

belt i den stat, hvor de er indgået, vil Belgien gerne fremhæve sin nationale lovgivning, hvorefter 

sådanne aftaler kan gøres eksigible på anmodning af blot én af parterne, hvilket har til formål at 

undgå, at sager forhales.

3. Belgien konkluderer, at det ikke er imod vedtagelsen af direktivforslaget, men mener, at dette 

kun er et første europæisk skridt på mæglingsområdet.

Det vil i den forbindelse være yderst vigtigt at evaluere dette direktivs anvendelse for efterfølgende 

at kunne foretage eventuelt nødvendige tilpasninger.

________________________
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2004/0251 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN 
TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, 

 
vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område 

1. BAGGRUND 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(dokument KOM(2004) 718 endelig - 2004/0251 (COD)): 

22.10.2004 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

9.6.2005 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 29.3.2007 

Fælles holdning vedtaget: 28.2.2008 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 
Den 22. oktober 2004 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område. Formålet med 
det foreslåede direktiv er at lette adgangen til konfliktløsning og fremme en mindelig 
bilæggelse af tvister ved at støtte anvendelsen af mægling og sikre et sundt forhold mellem 
mægling og retssager. Forslaget udgør et af tiltagene til opfølgning af grønbogen om 
alternativ konfliktløsning, som Kommissionen fremlagde i 2002; det andet er den europæiske 
adfærdskodeks for mæglere, som blev udarbejdet af en gruppe af berørte parter med bistand 
fra Kommissionen, og som blev lanceret i juli 2004. 

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 
Kommissionens forslag omfattede brug af mægling i både grænseoverskridende og interne 
tvister, fordi Kommissionen mente, at det hverken var muligt eller ønskeligt kun at fremme 
mægling i forbindelse med tvister, som har et grænseoverskridende element. 

Teksten til Rådets fælles holdning er imidlertid et resultat af forhandlingerne mellem de tre 
institutioner, og et flertal i både Rådet og Europa-Parlamentet ønskede at begrænse direktivets 
anvendelsesområde til grænseoverskridende sager på grund af en restriktiv fortolkning af EF-
traktatens artikel 65. I lyset af disse omstændigheder og ud fra et ønske om at nå frem til et 
kompromis accepterer Kommissionen den afgrænsning af direktivets anvendelsesområde, 
som fastsættes i den fælles holdning, forudsat at definitionen af grænseoverskridende sager er 
så bred som muligt. Efter Kommissionens mening udvider den fælles holdning definitionen af 
grænseoverskridende sager med hensyn til de to vigtigste artikler i direktivet, nemlig artikel 7 
(mæglingens fortrolige karakter) og artikel 8 (forældelsesfrister). 
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Med hensyn til bestemmelserne om forældelsesfrister i artikel 8 harmoniserer den fælles 
holdning ikke de nationale regler om forældelsesfrister, men den pålægger medlemsstaterne at 
påse, at deres regler om forældelsesfrister ikke hindrer parterne i at anlægge sag eller benytte 
voldgift, hvis deres mæglingsforsøg mislykkes. Det præciseres i en betragtning, at dette 
resultat skal nås på trods af forskellene i den nationale lovgivning. Den fælles holdning 
opfylder derfor de samme formål som Kommissionens oprindelige forslag. 

Rådets fælles holdning adskiller sig især fra den udtalelse, som Europa-Parlamentet afgav 
under førstebehandlingen, med hensyn til følgende ændringsforslag. 

Den fælles holdning giver ikke mulighed for at gennemføre direktivet gennem frivillige 
aftaler mellem parterne. Kommissionen er helt enig i dette, da direktivet påvirker 
retsplejeregler i medlemsstaterne, som ikke altid kan ændres ved aftaler mellem parterne. 

Forpligtelsen til at offentliggøre den europæiske adfærdskodeks for mæglere i Den 
Europæiske Unions Tidende, som umuliggøres af, at adfærdskodeksen ikke er en retsakt 
vedtaget af institutionerne, er blevet erstattet af en forpligtelse til at offentliggøre 
adfærdskodeksen på internettet. Desuden skal Kommissionen medtage en henvisning til 
adfærdskodeksen i EU-Bulletinen, når den informerer om vedtagelsen af direktivet. 
Kommissionen kan acceptere disse forpligtelser. 

Med hensyn til revisionsklausulen i artikel 11 skal Kommissionens rapport ifølge den fælles 
holdning indeholde en gennemgang af udviklingen inden for mægling i hele Den Europæiske 
Union, hvilket Kommissionen kan acceptere. 

Alt i alt kan Kommissionen acceptere den fælles holdning, som, selv om den ændrer en række 
grundlæggende træk i Kommissionens oprindelige forslag, fastholder målet om at lette 
adgangen til konfliktløsning og fremme mindelig bilæggelse af tvister ved at støtte 
anvendelsen af mægling og sikre et sundt forhold mellem mægling og retssager. 

4. KONKLUSION 
Kommissionen accepterer den fælles holdning, da den indeholder de vigtigste elementer i 
dens oprindelige forslag. 
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