
CM\887051DA.doc PE478.503v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Retsudvalget

14.12.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(100/2011)

Vedr.: Begrundet udtalelse fra Underhuset i Det Forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirland om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles 
EU-købelov
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra Underhuset i Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirland om ovennævnte forslag.
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Begrundet udtalelse fra Underhuset

Fremsendt til formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i henhold til 
artikel 6 i protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet.

Vedrørende forslag til forordning om en fælles EU-købelov1

Traktatens ramme til vurdering af overholdelsen af nærhedsprincippet

1. Nærhedsprincippet er affødt af ønsket om at sikre, at beslutninger træffes så tæt som 
muligt på EU's borgere. Det er defineret i artikel 5, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Union:

“I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under 
dens enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, 
men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-
plan.”

2. EU's institutioner sikrer “til stadighed”2, at nærhedsprincippet, som defineret i 
protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, 
overholdes.

3. Kommissionen skal således foretage omfattende høringer, inden den stiller lovforslag; og 
i forbindelse med sådanne høringer skal der tages højde for regionale og lokale forhold, hvor 
dette er relevant3.

4. I medfør af artikel 5 i protokollen (nr. 2), bør ethvert udkast til lovgivningsmæssig retsakt 
indeholde en “detaljeret analyse”, der gør det muligt at vurdere overholdelsen af 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Denne analyse bør omfatte følgende:

– vurdering af forslagets finansielle virkninger

– for så vidt angår direktiver en vurdering af forslagets indvirkning på den nationale og, 
hvor dette er nødvendigt, den regionale lovgivning samt

– en kvalitativ og, om muligt, kvantitativ underbygning af begrundelserne for at fastslå, at 
et af Unionens mål bedre kan nås på EU-plan.

Den detaljerede analyse bør desuden påvise en bevidsthed om, at enhver byrde af finansiel 
eller administrativ art, der pålægges EU, nationale regeringer, regionale eller lokale 
myndigheder, erhvervsdrivende og borgere, skal begrænses mest muligt og skal stå i rimeligt 
forhold til det mål, der skal nås.

5. I medfør af artikel 5, stk. 2, og artikel 12, litra b), i traktaten om Den Europæiske Union 
sikrer de nationale parlamenter, at nærhedsprincippet overholdes i overensstemmelse med 
                                               
1 15429/11, COM(11)635.
2 Artikel 1 i protokollen (nr. 2).
3 Artikel 2 i protokollen (nr. 2).
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proceduren i protokollen (nr. 2), nemlig proceduren for begrundede udtalelser.

Tidligere protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

6. Den tidligere protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, der er knyttet til Amsterdamtraktaten, gav værdifuld vejledning 
om anvendelsen af nærhedsprincippet. Denne vejledning er fortsat en relevant indikator for 
overholdelse af nærhedsprincippet:

”For at en handling fra Fællesskabets side er berettiget, skal begge aspekter af 
nærhedsprincippet være overholdt: Målene for den påtænkte handling kan ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne inden for rammerne af deres nationale 
forfatningsmæssige system og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan.

Følgende retningslinjer bør følges for at undersøge, om ovennævnte betingelse er opfyldt:

 Det pågældende spørgsmål har tværnationale aspekter, som ikke på tilfredsstillende 
måde kan reguleres ved handling fra medlemsstaternes side.

 En handling fra medlemsstaternes side alene eller manglende handling fra 
Fællesskabets side vil være i konflikt med traktatens krav (såsom behovet for at rette 
op på konkurrenceforvridning, at undgå skjulte handelsrestriktioner eller at styrke den 
økonomiske og sociale samhørighed) eller vil på anden måde alvorligt skade 
medlemsstaternes interesser.

 En handling på fællesskabsplan vil have klare fordele på grund af omfanget eller 
virkningerne heraf i sammenligning med en handling fra medlemsstaternes side.”1

Lovgivningsforslag

7. Indholdet af lovgivningsforslaget beskrives nærmere i udvalgets (forskriftsudvalg med 
kontrol) rapport, som denne begrundede udtalelse er vedlagt. Vi beskriver derfor kun 
forslagets mål og de grunde, der anføres for at berettige EU-handling frem for handling på 
medlemsstatsplan.

Formål

8. I Kommissionens begrundelse beskrives formålet med forslaget som følger:

“Det generelle mål med forslaget er at forbedre det indre markeds oprettelse og funktion 
ved at lette udvidelsen af den grænseoverskridende handel for erhvervslivet og 
forbrugernes grænseoverskridende indkøb. Dette mål kan nås ved at give mulighed for at 
vælge et selvstændigt, ensartet sæt aftaleretlige regler, herunder regler om 
forbrugerbeskyttelse, den fælles EU-købelov, som skal anses for en alternativ aftaleretlig 
ordning inden for den enkelte medlemsstats nationale ret2.”

                                               
1 Artikel 5. 
2 Side 4 i Kommissionens begrundelse.
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Nærhedsprincippet

9. I Kommissionens begrundelse står der følgende om nærhedsprincippet: “Forslagets mål –
nemlig at forbedre betingelserne for det indre markeds funktion ved at stille et valgfrit 
ensartet sæt af aftaleretlige regler til rådighed – har en klar grænseoverskridende dimension 
og kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne inden for rammerne af deres 
nationale systemer.

”Så længe forskelle mellem de nationale aftaleretlige bestemmelser fortsat skaber 
betydelige ekstra transaktionsomkostninger ved grænseoverskridende transaktioner, kan 
målet om at gennemføre det indre marked ved at gøre det lettere for erhvervsdrivende at 
udvide deres grænseoverskridende handel og for forbrugere at foretage 
grænseoverskridende indkøb ikke nås fuldt ud.

Ved at vedtage ukoordinerede foranstaltninger på nationalt plan vil medlemsstaterne ikke 
være i stand til at fjerne de ekstra transaktionsomkostninger og den lovgivningsmæssige 
kompleksitet, der skyldes forskelle mellem de nationale aftaleretlige bestemmelser, som 
de erhvervsdrivende oplever i forbindelse med den grænseoverskridende handel i EU. 
Forbrugerne vil fortsat opleve et begrænset udvalg og en begrænset adgang til produkter 
fra andre medlemsstater. De vil også mangle den tillid, der skabes på grundlag af et 
kendskab til deres rettigheder.

Forslagets mål kan derfor bedre gennemføres på EU-plan, jf. nærhedsprincippet. EU har 
de bedste forudsætninger for at løse problemerne med lovgivningsmæssig fragmentering 
ved hjælp af en foranstaltning på det aftaleretlige område, som tilnærmer reglerne for 
grænseoverskridende transaktioner. Efterhånden som markedstendenserne udvikler sig og 
tilskynder medlemsstaterne til hver især at træffe foranstaltninger, f.eks. ved at regulere 
det nye marked for digitalt indhold, vil de lovgivningsmæssige forskelle, som medfører 
øgede transaktionsomkostninger og mangler i forbrugerbeskyttelsen, desuden 
sandsynligvis blive større.”1

10. I Kommissionens konsekvensanalyse står der følgende om nærhedsprincippet:

”Dette initiativ stemmer af forskellige årsager overens med nærhedsprincippet. Målet at 
fremme erhvervslivets ekspansion af handelen over landegrænserne og lette forbrugernes 
køb på det indre marked kan ikke fuldt ud nås, så længe de erhvervsdrivende og 
forbrugerne ikke har mulighed for at anvende et ensartet sæt af aftaleretlige regler i 
forbindelse med deres grænseoverskridende transaktioner. De gældende retsregler er ikke 
tilstrækkelige, da der ikke findes et ensartet sæt af materielle regler, der udtømmende 
omfatter alle aspekter af grænseoverskridende kontrakter. Efterhånden som 
markedstendenserne udvikler sig og tilskynder medlemsstaterne til hver især at træffe 
foranstaltninger (f.eks. ved at regulere produkter med digitalt indhold) vil de 
lovgivningsmæssige forskelle desuden blive større. Dette fører til øgede 
transaktionsomkostninger og juridisk kompleksitet for erhvervslivet, samt usikkerhed for 
erhvervsdrivende og forbrugere i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner.”

En række aktører erkender, at eksistensen af forskellige aftaleretlige regler har ført til 
juridisk fragmentation, som kan indvirke på, hvorledes det indre marked fungerer; dette 

                                               
1 Side 9.
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kan medføre yderligere transaktionsomkostninger, juridisk usikkerhed for erhvervslivet 
og manglende tillid hos forbrugerne. Unionen har det bedste udgangspunkt for at 
afhjælpe hindringer for det indre markeds funktion, da sådanne hindringer har en klar 
grænseoverskridende dimension. Den har - mere præcist - de bedste forudsætninger for at 
løse aftaleretlige problemer ved hjælp af et ensartet sæt af materielle aftaleretlige regler. 
Indførelsen af sådanne regler for forbrugere og erhvervsdrivende i forbindelse med 
grænseoverskridende transaktioner vil forbedre den eksisterende lovgivning1. 

Aspekter af forordningen, som ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet

11. Underhuset mener hverken, at forslaget til forordning om en fælles EU-købelov er i 
overensstemmelse med Kommissionens proceduremæssige forpligtelser i henhold til 
protokollen (nr. 2) eller med nærhedsprincippet på nedenstående områder.

i) Manglende opfyldelse af et væsentligt procedurekrav

12. Hverken begrundelsen eller konsekvensanalysen indeholder en “detaljeret analyse, der 
gør det muligt at vurdere overholdelsen af nærhedsprincippet (og 
proportionalitetsprincippet)”, hvilket kræves i henhold til artikel 5 i protokol nr. 2 i TEUF, 
som gengives i punkt 4 i denne begrundede udtalelse.

13. Forudsætningen i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union er, at beslutninger bør 
træffes så tæt som muligt på EU-borgerne. En fravigelse fra denne forudsætning bør ikke 
tages for givet, men begrundes på en så tilstrækkeligt detaljeret og klar måde, at EU-borgerne 
og deres valgte repræsentanter kan forstå de kvalitative og kvantitative årsager, der har ført til 
en konklusion om, at “et af Unionens mål bedre kan nås på EU-plan”2.

14. Dokumenterne fra det europæiske forskriftsudvalg med kontrol viser, at forslaget kan få 
væsentlige følger for bl.a. nationale aftaleretlige bestemmelser, det være sig direkte eller 
indirekte følger, for nationale forbrugerbeskyttelsesordninger, for juridisk klarhed og 
retssikkerhed i forbindelse med grænseoverskridende aftaler om salg af varer og for 
erhvervslivets omkostninger i forbindelse hermed.

15. Uddragene i punkt 9 og 10 i denne begrundede udtalelse viser, at ingen af disse elementer 
er medtaget i Kommissionens vurdering af, hvorvidt forslaget respekterer nærhedsprincippet, 
hvilket gør det meget vanskeligt for nationale parlamenter at fastslå, om nærhedsprincippet 
krænkes, inden for fristen på otte uger for indgivelse af en begrundet udtalelse. (Underhuset 
modtog i denne forbindelse uvurderlig støtte i form af rapporter fra repræsentative 
organisationer i Det Forenede Kongerige). Det faktum, at Kommissionen undlader at 
forelægge en detaljeret analyse, vurderer Underhuset som værende en krænkelse af et af de 
grundlæggende procedurekrav i protokol 2.

16. Kommissionens tilgang til overholdelse af nærhedsprincippet er bekymrende, ikke blot 
for Underhuset, men for alle nationale parlamenter i EU's medlemsstater. Underhuset 
henleder opmærksomheden på pkt. 2.3 i bidraget fra det 46. møde i COSAC-udvalget:

”I henhold til artikel 5 i protokol nr. 2 understreger COSAC, at for at de nationale 

                                               
1 Side 22.
2Artikel 5 i protokollen (nr. 2).
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parlamenter skal kunne udøve de beføjelser, de er blevet tillagt, er det nødvendigt at 
sikre, at de finansielle virkninger af udkast til lovgivningsmæssige EU-retsakter vurderes, 
og, i forbindelse med direktiver, at konsekvenserne for de nationale retssystemer 
ligeledes vurderes. COSAC minder også om, at udkast til lovgivningsmæssige EU-
retsakter ligeledes bør underbygges af kvalitative og kvantitative indikatorer. COSAC 
bemærker, at analyserne vedrørende nærhedsprincippet i Kommissionens begrundelse 
ikke for øjeblikket opfylder kravene i artikel 5.”

ii) Manglende overholdelse af nærhedsprincippet

17. Overholdelse af nærhedsprincippet vurderes i lyset af vejledningen i punkt 6 herover.

18. Det er umiddelbart indlysende, at en fakultativ købelov, der er fælles for alle 
medlemsstater, bedre kan opnås på EU-plan end på nationalt plan. Men dette forudsætter, at 
den foreslåede fælles EU-købelov a) er nødvendig og b) vil have klare fordele på grund af 
omfanget eller virkningerne heraf i sammenligning med en handling fra medlemsstaternes 
side. Begge krav skal opfyldes for at overholde nærhedsprincippet; efter gennemgang af det 
materiale, som Underhuset har modtaget, hersker der tvivl om, hvorvidt nogen af disse krav er 
opfyldt.

Nødvendighed

19. Det fremgår hverken af de undersøgelser, som Which? eller Consumer Focus har 
foretaget, at forskellige købelove hindrer forbrugerne eller de erhvervsdrivende i at drive 
grænseoverskridende handel i væsentlig grad. Deres konklusioner er ligeledes baseret på en 
analyse af de samme statistiske data, som Kommissionen anvender1.

20. Ifølge Which? fremgik det af en nylig Eurobarometer-undersøgelse, at 80 % af 
virksomhederne oplyste, at de aldrig eller meget sjældent lod sig skræmme af hindringer 
forbundet med forbruger-aftaleretten. 72 % af virksomhederne anførte, at nødvendigheden af 
at tilpasse sig og opfylde forskellige forbrugerbeskyttelsesbestemmelser i udenlandske 
aftalelove ikke havde nogen eller kun en forsvindende lille indvirkning på deres beslutning 
om at sælge på tværs af grænserne til forbrugere fra andre EU-lande. Desuden oplyste 79 % af 
virksomhederne, at en fælles EU-købelov ikke ville ændre eller kun i begrænset omfang ville 
øge deres grænseoverskridende handel. Derimod viser Kommissionens forskningsresultater i 
anden sammenhæng, at forbrugerne nærer størst bekymring for svindel (62 %) og for, 
hvorledes de skal forholde sig, hvis noget går galt (59 %), i forbindelse med 
grænseoverskridende handel. Nye undersøgelser fra Which? bekræfter dette, idet over 
halvdelen af de adspurgte forbrugere anfører bekymring over, hvad de skal gøre, hvis noget 
går galt, som den væsentligste årsag til ikke at købe varer fra virksomheder uden for Det 
Forenede Kongerige.

21. Consumer Focus oplyser, at:

 Kommissionens resultattavle for forbrugermarkederne (marts 2011) viste, at de 
væsentligste årsager til svigtende grænseoverskridende handel var af praktisk karakter; 

                                               
1 Det detaljerede materiale fra de repræsentative e-organisationer og regeringens oplysninger til parlamentet i 
form af en begrundelse gengives i deres helhed i rapporten fra det europæiske forskriftsudvalg (med kontrol) af 
23. november 2011, som denne begrundede udtalelse er vedføjet til som bilag.
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62 % af forbrugerne angav frygt for svindel, 59 % var bekymret over, hvad de skulle 
gøre, hvis der opstod problemer, og 49 % var betænkelige med hensyn til leveringen

 i Kommissionens kvalitative Eurobarometer-undersøgelse af hindringer for borgerne 
på det indre marked (september 2011) var den mest fremherskende grund til, at 
forbrugerne ikke køber på tværs af grænserne, at de foretrækker lokale produkter, samt

 det fremgik af en Kommissionsrapport om e-handel på tværs af grænserne, at 71 % af 
forbrugerne mente, at det var vanskeligere at løse problemer ved handel med 
leverandører i andre EU-lande. 

22. Disse resultater bekræftes af Consumer Focus' egne undersøgelser. Af en såkaldt 
“mystery shopping”-undersøgelse - med deltagelse af forbrugerorganisationer fra 11 lande - af 
forbrugernes erfaringer i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser via mobiltelefon 
fremgik det, at viljen til at informere lod noget tilbage at ønske. Heriblandt kan nævnes 
kontakten til ansvarlige for transaktionshandel; mangelfuld klagebehandling og erstatning, 
samt betalingsproblemer.

23. Indvirkningen af forskellige aftalelove på erhvervsdrivendes beslutning om at drive 
grænseoverskridende handel synes ligeledes at være overdrevet. Ifølge Kommissionens 
konsekvensanalyse1 anførte kun 7 % af virksomhederne, at nødvendigheden af at tilpasse sig 
og opfylde forskellige forbrugerbeskyttelsesbestemmelser i udenlandske aftalelove havde en 
markant indvirkning på deres beslutning om at sælge på tværs af grænserne til forbrugere fra 
andre EU-lande. Det er overraskende, at disse vigtige statistiske data ikke er medtaget i 
konsekvensanalysens relevante afsnit, men kun er anført i en fodnote. Af det relevante afsnit 
fremgår det fejlagtigt:

”at 38 % af virksomheder med erfaring eller interesser i grænseoverskridende handel anså 
nødvendigheden af at tilpasse sig og opfylde forskellige 
forbrugerbeskyttelsesbestemmelser i udenlandske aftalelove for at være en hindring.”

24. I en nylig Flash Eurobarometer-undersøgelse (300) oplyste næsten 80 % af 
virksomhederne, at harmoniserede forbrugerlove i EU ikke eller kun i ringe grad ville influere 
på deres handel på tværs af grænserne. Og ifølge Flash Eurobarometer-undersøgelse 321 
afholdte næsten 90 % af virksomhederne sig aldrig eller kun sjældent fra at sælge til 
udenlandske forbrugere på grund af anderledes forbrugerbeskyttelsesbestemmelser i 
aftalelovene i deres medlemsstat.

25. Consumer Focus konkluderer, at Kommissionen ikke har leveret et overbevisende 
argument for sin påstand om, at denne nye EU-købelov vil opfylde Kommissionens ønske om 
at fremme grænseoverskridende handel. Dens undersøgelser lader formode, at andre 
hindringer for forbrugerne og for handel på tværs af grænserne er meget vigtigere end 
divergerende aftalelove.

26. Ifølge undersøgelsen iværksat af “Federation of Small Businesses”, der støtter forslaget, 
anførte kun 18 % af virksomhederne, at forslaget ville til gavn for dem. En fjerdedel af FSB's 
medlemmer handler på tværs af grænserne, heraf 87 % med andre EU-lande, og kun 14 % 
heraf anførte juridiske problemer som værende en hindring for handel på tværs af grænserne.

                                               
1 Side 13, fodnote 55.
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Klare fordele på grund af omfanget og virkningerne af en fælles EU-købelov

27. Repræsentative organisationer i Det Forenede Kongerige og den britiske regering har i 
deres begrundelse til parlamentet af 31. oktober givet udtryk for en række overlappende 
bekymringer. Disse stiller et stort spørgsmålstegn ved, hvorvidt lovgivernes ønske om “at 
lette udvidelsen af den grænseoverskridende handel for erhvervslivet og forbrugernes 
grænseoverskridende indkøb” for at fremme denne form for handel, kan opfyldes, og dermed 
ved påstanden om, at den påtænkte handling bedre kan gennemføres på EU-plan end af de 
enkelte medlemsstater.

- Juridiske komplikationer

28. Den første er, at den fælles EU-købelov kunne medføre en højere grad af juridiske 
komplikationer. Faktum er, at en lang række spørgsmål, som omhandlet i betragtning 27, 
vedrørende retsforholdet mellem parterne ikke indgår i den påtænkte lov og vil derfor kunne 
underminere ønsket om at fjerne virksomhedernes behov for at søge juridisk bistand om et 
andet lands love og dermed pådrage sig transaktionsomkostninger i forbindelse hermed. 
Blandt aktørerne inden for retsvæsenet i Det Forenede Kongerige hersker der derfor 
begrundet bekymring for, at forslaget i sin nuværende form kan øge forvirringen frem for at 
reducere komplikationerne. De omhandlede punkter i betragtning 27, der ikke indgår i 
forslaget er som følger:

“Alle spørgsmål af aftalemæssig eller ikke-aftalemæssig karakter, som ikke behandles i 
den fælles EU-købelov, reguleres af de allerede gældende nationale bestemmelser ud 
over den fælles EU-købelov, der finder anvendelse i henhold til forordning (EF) 
nr. 593/2008 og forordning (EF) nr. 864/2007 eller andre relevante lovvalgsregler. Det 
drejer sig om status som juridisk person, en aftales ugyldighed som følge af manglende 
retsevne, ulovlig eller amoralsk handlemåde, bestemmelse af aftalens sprog, spørgsmål 
om forskelsbehandling, repræsentation, antal skyldnere og fordringshavere, debitor- og 
kreditorskifte, herunder overdragelse, modregning og fusion, ejendomsret, herunder 
overdragelse af ejerskab, intellektuel ejendomsret og erstatningsret. Endvidere falder 
spørgsmålet om, hvorvidt parallelle krav om erstatning i henhold til kontrakt og 
erstatning uden for kontrakt kan rejses sammen, uden for den fælles EU-købelovs 
anvendelsesområde.”

- Retssikkerhed

29. En ensartet anvendelse af en lov i hele EU kræver en ensartet fortolkning heraf. Forslaget 
indeholder imidlertid ikke nogen mekanisme, der garanterer en ensartet fortolkning. 
Artikel 14 fastlægger, at medlemsstaterne skal give oplysninger om endelige domme afsagt af 
deres retsinstanser, som fortolker bestemmelserne i den fælles EU-købelov eller 
forordningens øvrige bestemmelser. Kommissionen vil oprette en database over disse domme. 
En database over domme vil imidlertid ikke have værdi af juridisk præcedens for nationale 
domstole, der skal fortolke og håndhæve den fælles EU-købelov. Med mangelen på en fælles 
kilde for retspraksis anfører aktørerne inden for retsvæsenet, at loven sandsynligvis vil blive 
fortolket og anvendt forskelligt i medlemsstaterne. Dette vil øge usikkerheden frem for 
gennemskueligheden i forbindelse med grænseoverskridende handel i henhold til det nye 
instrument, og endvidere kræve juridisk ekspertise og dermed underminere forslagets 
grundlæggende formål.
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- Forbrugerrettigheder

30. Indførelsen af en fakultativ europæisk aftaleret vil øge den juridiske usikkerhed og skabe 
forvirring blandt forbrugerne. Forbrugerne vil stå over for en situation, hvor forskellige regler 
er gældende for de samme produkter, afhængigt af hvem de køber produkterne af, og hvor 
leverandøren er baseret.

31. Forbrugerkøb på tværs af grænserne er på nuværende tidspunkt underlagt forskellige 
regler, men Rom I-forordningen (artikel 6) yder beskyttelse, således at forbrugerne generelt er 
omfattet af en højere grad af beskyttelse i henhold til deres nationale lov. Selv om forslaget til 
forordning fastsætter, at begge parter skal godkende anvendelsen af den pågældende kontrakt, 
og at forbrugere skal anmodes om at give deres udtrykkelige samtykke, forholder det sig i 
realiteten sådan, at forbrugerne kun vil have mulighed for at acceptere den kontrakt, som 
leverandøren tilbyder, eller undlade at købe produktet. Ved at indføre et europæisk 
lovinstrument, som virksomhederne i realiteten gives mulighed for at vælge, gøres de 
nationale forbrugerbeskyttelsesbestemmelser ligeledes “fakultative”.

32. I henhold til artikel 114, stk. 3, er Kommissionen forpligtet til at sikre et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, når den fremsætter forslag om det indre marked som det 
foreliggende forslag. Underhuset finder endnu en gang, på grundlag af den dokumentation 
som det har gennemgået, at der hersker væsentlig tvivl om, hvorvidt forslaget vil opnå en 
sådan beskyttelse, og dermed om den påtænkte handling på EU-plan vil give større fordele 
frem for gennemførelsen heraf på nationalt plan, som Kommissionen hævder.

- National gennemførelse

33. Artikel 13 giver medlemsstaterne den mulighed at vedtage lovgivning, der giver parterne 
mulighed for at anvende den fælles EU-købelov på rent indenlandske forhold og på aftaler 
mellem erhvervsdrivende, når ingen af dem er en lille eller mellemstor virksomhed.

34. Underhuset tager alvorligt forbehold over for det behørige i at indarbejde en mulighed for 
at anvende loven på rent indenlandske forhold i et forslag om en fællesskabslov, hvis 
præmisser er en forbedring af det indre markeds funktion. Der foreligger ikke noget bevis for, 
at denne artikel er nødvendig for at opfylde forslagets mål, samtidig med at det ikke er muligt 
at gøre bestemmelsen ikke-fakultativ. Der hersker derfor bekymring for, at dens indirekte 
virkning er den primære juridiske målsætning.

35. Dette argument blev slået fast i oplysningerne fra Which?: 

”Der er en reel risiko for, at den fælles EU-købelov kunne erstatte de nationale 
forbrugerlove, da Kommissionens forslag giver medlemsstaterne mulighed for at anvende 
den fælles EU-købelov på rent indenlandske forhold. Desuden ville erhvervsdrivende, der 
bruger denne lov ved handel på tværs af grænserne, finde det logisk at anvende loven på 
indenlandske kontrakter, hvilket forordningsforslaget giver mulighed for, for at undgå at 
operere med to forskellige retssystemer. Desuden ville det reelt kunne tvinge nationale 
virksomheder til ligeledes at vælge den fælles EU-købelov, hvis virksomheder, der 
handler på tværs af grænserne, har en konkurrencemæssig fordel (fordi de anvender den 
fælles EU-købelov) sammenlignet med de virksomheder, der blot driver handel på 
nationalt plan. I begge tilfælde ville resultatet reelt være en indirekte harmonisering af 
aftaleloven.”
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Konklusion

Af ovennævnte årsager konkluderer Underhuset, at forslaget ikke er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet.


