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I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament 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 det 
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 en begrundet udtalelse fra Republikken Østrigs Bundesrat om det 
ovennævnte forslag til orientering.
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BILAG

Begrundet udtalelse
fra Bundesrat
af 1. december 2011

i henhold til Østrigs forfatningslov, artikel 23g, stk. 1, jf. artikel 6 i protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

KOM(2011)0635
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles EU-købelov
(60696/EU XXIV. GP)

"A. Begrundet udtalelse

Det nævnte projekt er ikke foreneligt med nærhedsprincippet.

B. Begrundelse

Den 11. oktober 2011 fremlagde Kommissionen sit forslag til en fælles EU-købelov. Dette 
nye regelsæt skal være anvendeligt inden for grænseoverskridende købsaftaler. Det udgør et 
nyt aftaleretligt system, som de kontraherende parter frit skal kunne vælge, og som skal gælde 
sideløbende med medlemsstaternes 27 eksisterende aftaleretlige systemer som et 28. system.
Kommissionen ønsker med dette valgfrie instrument at fremme den grænseoverskridende 
samhandel, navnlig inden for moderne handelsveje, og dermed især onlinehandel. Disse 
bestræbelser er positive, men de midler, der er valgt til at gennemføre dem, synes tvivlsomme.

Som det også fremgår af udtalelsen om akten for det indre marked, som er afvisende for så 
vidt angår dette forslag, fører flere forskellige parallelle regelsæt ikke til den grad af 
retssikkerhed, som den østrigske lovgivning har sikret siden indførelsen af ABGB, Østrigs 
borgerlige lovbog, og dermed i præcis 200 år. Når EU-købeloven risikerer at forringe 
retssikkerheden, skyldes det for det første det begrænsede reguleringsområde, som efterlader 
visse spørgsmål i et retsforhold uden regulering. Man ville således skulle afklare spørgsmål 
om retsevne og repræsentation efter den gældende nationale lovgivning, selv om den fælles 
EU-købelov fandt anvendelse. Retsanvenderen ville således i fremtiden ikke kun stå over for 
to retssystemer, nemlig kontrahentens og sit eget, men også over for et tredje. Denne tredelte 
situation giver grund til at frygte betydelige forkastninger og modsigelser på grænsen mellem 
national ret og EU-købeloven.

Forbundsrådet kan ikke tilslutte sig Kommissionens argument om, at det valgfrie instrument 
ville være en del af medlemsstaternes nationale retssystem og dermed være indlejret i den 
enkelte medlemsstats lovgivning. En EU-retlig forordning bliver ikke national ret, men 
forbliver EU-ret. Tværtimod skal det valgfrie instrument som alternativt aftalesystem 
fortrænge dele af de nationale retssystemer.

For det andet indeholder regelsættet også mange ubestemte begreber, som skal fortolkes 
autonomt og dermed i sidste instans af EU-Domstolen. Det vil tage mange år at gennemføre 
denne proces og dermed etablere retsklarhed, og det er desuden forbundet med en øget 
procesomkostningsrisiko, hvilket besværliggør adgangen til retfærdighed. Den merværdi for 
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retsanvenderen, som man forventer af forslaget til en valgfri købelov, vil altså sandsynligvis 
være særdeles begrænset. Tværtimod giver den beskrevne manglende retssikkerhed grund til 
at frygte stigende transaktionsomkostninger.

Desuden har man medtaget områder i forslaget til forordningen, som allerede var omfattet af
den oprindelige version af direktivet om forbrugerrettigheder, men som måtte opgives på 
grund af massiv modstand i medlemsstaterne, før direktivet kunne vedtages. Direktivet 
indeholdt således oprindeligt et kapitel om utilstedelige aftalebestemmelser. Selv om der 
findes et direktiv om minimumsharmonisering, er reglerne på grund af de forskellige 
udgangssituationer og deraf følgende reguleringsbehov i høj grad udformet forskelligt i de 
forskellige medlemsstater. Der kan ikke opnås konsensus om en harmonisering på dette 
område. De bestemmelser, som af denne grund blev fjernet fra direktivet om 
forbrugerrettigheder, er nu medtaget uændret i forslaget til forordning om en fælles EU-
købelov.

Forslaget om en fælles EU-købelov er ganske vist ikke et regelsæt, som finder obligatorisk 
anvendelse, da det jo forudsætter, at parterne vælger denne valgfrie købelov. Det må dog 
frygtes, at den strukturelt underlegne forbruger eller SMV, som købeloven også kan anvendes 
på, ikke vil have mulighed for at påvirke valget, hvis denne handler med en stor virksomhed.

Når man indfører europæiske foranstaltninger, som skal fremme handelen hen over 
grænserne, bør man behandle de faktiske problemer på dette område. Resultaterne af 
Eurobarometerundersøgelsen fra marts i år taler deres tydelige sprog: Det er ikke forskellige 
retssystemer, men reelle og praktiske problemer som sprogbarrierer, angsten for bedrageri, 
leveringsproblemer eller reelle problemer i forbindelse med fejl ved det leverede produkt, der 
afholder forbrugerne fra at handle på tværs af grænserne. Men også for virksomhederne er det 
i mindre grad de forskellige retssystemer, der hæmmer grænseoverskridende aktivitet. For 
virksomhederne er det tværtimod helhedsøkonomiske overvejelser, der spiller en afgørende 
rolle.

Afslutningsvis skal det påpeges, at det i lyset af retspraksis vedrørende det europæiske 
andelsselskab (jf. EU-Domstolen C-436/03) synes mere end tvivlsomt, at artikel 114 i TEUF 
kan anvendes som retsgrundlag for den valgfrie købelov. Artikel 114 i TEUF bør ikke 
etableres som grundlag for at skabe "parallelle lovgivningsinstrumenter" på områder, som i 
dag hører under medlemsstaternes kompetence. Da det valgfrie instrument ikke er en 
foranstaltning til tilnærmelse af lovgivningen, ville man skulle anvende artikel 352 i TEUF, 
som i modsætning til artikel 114 i TEUF kræver en enstemmig vedtagelse i Rådet.

En europæisk forordning er ganske vist umiddelbart gældende ret i medlemsstaterne, men den 
er ikke national lovgivning, og konkurrerer derimod med denne. Endelig er det ikke målet 
med det valgfrie instrument at udvirke en ændring af de nationale regler, men derimod at stille 
et fuldstændig harmoniseret parallelt retssystem til rådighed. Det indebærer imidlertid også i 
sidste ende en risiko for, at harmoniseringen går i stå på områder, hvor det af hensyn til 
forbrugerbeskyttelsen forekommer yderst påkrævet at skabe fælles, obligatoriske 
bestemmelser i form af direktiver eller forordninger. Der henvises i denne forbindelse også til 
bestemmelserne om digitalt indhold i den fælles EU-købelov, som dog kun er rudimentære.

Østrigs privatretlige regler, navnlig ABGB og landets vurderinger, som er forankret i 
borgernes retsopfattelse, er på ingen måde til hinder for at nå de mål, som tilstræbes med 
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forslaget. Derfor bør man i stedet for et valgfrit instrument søge at fremme tillidsvækkende
foranstaltninger på europæisk niveau, som modvirker de faktiske hindringer for 
grænseoverskridende handel. Kommissionens forslag opfylder derfor ikke nærhedsprincippets 
krav, da det ikke er nødvendigt for at nå målet, og det desuden ikke er påvist, at der kan opnås 
en merværdi ved at etablere et 28. aftaleretligt system.

Principielt må det i forbindelse med Kommissionens udredninger om foreneligheden med 
nærhedsprincippet påpeges, at disse udredninger bør indeholde en afbalanceret fremstilling af 
konsekvenserne af de foreslåede ændringer på grundlag af konkrete kvantitative og kvalitative 
kriterier. Kommissionen nøjes imidlertid med at anføre en lang række 
transaktionsomkostninger, som angiveligt opstår for virksomhederne, uden dog at modregne 
eventuelle ekstra omkostninger, som opstår for forbrugerne. Hvis konsekvensvurderingen skal 
være troværdig, må Kommissionen også sætte tal på den potentielle samfundsøkonomiske 
skade, som forslaget risikerer at anrette i form af øget juridisk kompleksitet. Først da ville 
konsekvensvurderingen være et anvendeligt grundlag for at bedømme, hvorvidt forslaget er 
foreneligt med nærhedsprincippet."


