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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 det belgiske senat om ovennævnte forslag til 
orientering.
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Det belgiske senat

Samlingsperiode 2011-2012

6. december 2011

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles EU-købelov (COM 2011-
635)

Nærheds- og proportionalitetskontrol

Retsudvalgets konklusioner

Del 1. Tekster

Artikel 5, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union fastsætter to regler.

Den første regel handler om anvendelse og er henvendt til Unionens institutioner. Disse skal 
overholde "nærhedsprincippet i overensstemmelse med protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet"1.

Den anden regel handler om kontrol og henvender sig til institutionerne i medlemsstaterne. 
"De nationale parlamenter sikrer, at dette princip overholdes efter proceduren i denne 
protokol".

Protokol nr. 1 i bilaget til traktaten om Den Europæiske Union definerer de nationale 
parlamenters rolle i EU. Den fastslår i artikel 2, tredje afsnit, at "Kommissionen sender sine 
udkast til lovgivningsmæssige retsakter direkte til de nationale parlamenter samtidig med 
fremsendelsen til Europa-Parlamentet og Rådet".

Denne protokol tilføjer i artikel 3, første afsnit: "De nationale parlamenter kan efter den 
procedure, der er fastlagt i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen en begrundet udtalelse om, hvorvidt et udkast til lovgivningsmæssig retsakt 
overholder nærhedsprincippet"2.

Protokol nr. 2 vedrører "anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet" og et 
system for kontrol med anvendelsen af disse principper (protokollens præambel).

Den fastslår, især i artikel 6, første afsnit: "Ethvert nationalt parlament eller ethvert kammer i 
et af disse parlamenter kan senest otte uger efter fremsendelsen af et udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt på Unionens officielle sprog sende formændene for Europa-
                                               
1 Artikel 5, stk. 2, i TEUF fastsætter, at "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 For en kommentar til disse bestemmelser, se F. Delpérée og F. Dopagne, Le dialogue parlementaire Belgique-
Europe, forord af W. Martens, Bruxelles, Bruylant, 2010.
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Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. De 
nationale parlamenter eller kamrene i de nationale parlamenter skal, når det er relevant, 
konsultere de regionale parlamenter, der har lovgivningskompetence".

Derudover må man ikke glemme, at Belgien i forbindelse med sin undertegnelse af 
Lissabontraktaten tilføjede en erklæring om de nationale parlamenter. Den har nr. 51. Belgien 
præciserer, at såvel deputeretkammeret og senatet i det føderale parlament som 
sprogfællesskabernes og regionernes parlamentariske forsamlinger i henhold til belgisk 
forfatningsret handler som dele af det nationale parlamentariske system eller kamre i det 
nationale parlament i forbindelse med de beføjelser, der udøves af Unionen.

I medfør af ovennævnte tekster fik senatet den 20. oktober 2011 forelagt et forslag til 
forordning af 11. oktober 2011 om en fælles EU-købelov (COM (2011) 0635).

Forslaget blev sendt til Retsudvalget og drøftet på udvalgets møder den 22. og 29. november 
og den 6. december. Udvalget foretog høringer, hvis referatet kan findes i rapportens bilag 
(doc. Sénat, n° 5-1382/1), og modtog desuden skrivelser fra professor Patrick Wéry, fra Ordre 
des barreaux francophones et germanophone (Benoît Kohl og Denis Phillipe) og fra Orde van 
Vlaamse Balies (Eddy Boydens). Disse findes også i rapportens bilag.

Det bemærkes, at udtalelser angående nærhedsprincippet skal fremsendes senest 12. december 
2011.

Del 2. Metodiske overvejelser 

Der findes to metodiske forskrifter, som en parlamentarisk forsamling bør følge, når denne 
skal udtale sig om, hvorvidt et udkast til en lovgivningsmæssig retsakt er i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet. Den første er juridisk, den anden er mere politisk.

Ud fra et juridisk synspunkt bør man undersøge, om der foreligger overensstemmelse i 
umiddelbar forstand, dvs. om der er overensstemmelse mellem bestemmelserne i et udkast på 
den ene side og bestemmelserne i traktaten på den anden side, hvad angår nærhedsprincippet.  
Denne sammenligning bør udmunde i en juridisk vurdering af lovgivningsprocessens 
gyldighed. Hvis denne sammenligning viser, at udkastet ikke er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, og hvis andre parlamentariske forsamlinger når frem til samme 
konklusion, er det forfatteren til udkastet, der har til opgave at foretage en ny gennemgang af 
sit forslag.  

Ud fra et politisk synspunkt må en parlamentarisk forsamling naturligvis udtale sig ud fra sine 
egne politiske vurderingskriterier, idet folkevalgte principielt skal vurdere et forslag ud fra 
politiske kriterier. I forbindelse med undersøgelsen af COSAC's pilotprojekt om den tredje 
jernbanepakke insisterede både senatet og deputeretkammeret på den politiske karakter af den 
kontrol, der skulle foretages.

Overvågningen af nærhedsprincippet giver forsamlingen mulighed for at udtrykke sin mening 
om den overordnede magtfordeling i EU. Forsamlingen kan udtale sig om, hvordan den 
mener, man skal forstå traktatens bestemmelser, om at politiske beslutninger træffes "så tæt 
på borgerne som muligt" (præamblen til protokol nr. 2).
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Forud for en kontrol af nærhedsprincippet kan den parlamentariske forsamling med fordel 
stille sig selv tre spørgsmål1:

a) Spørgsmålet om kompetence. Holder de europæiske myndigheder sig inden for deres 
kompetenceområde, når de udarbejder en retsakt? Kan de i traktaterne finde grundlag for at 
handle inden for det område?

b) Spørgsmålet om relevans. Er retsakten udformet korrekt i forhold til de problemer, den er 
beregnet til at skulle løse? Er den påtænkte foranstaltning hensigtsmæssig? Gør denne 
foranstaltning det muligt eller nemmere for de europæiske institutioner at nå deres mål?

c) Spørgsmålet om nærhed. Respekterer den foreslåede retsakt i tilstrækkelig grad de 
nationale myndigheders initiativer og indgreb? Kunne medlemsstaterne selv have nået de 
samme resultater? Retfærdiggør den påtænkte handlings omfang eller virkninger en 
europæisk indblanding på det pågældende område? 

Det er dog ikke de parlamentariske forsamlingers opgave at udtale sig om det grundlæggende 
indhold i forslaget til forordning og dettes fordele og ulemper2.

Del 3. Formålet med forslaget til forordning

Forslaget til forordning om en fælles EU-købelov har til formål at forbedre betingelserne for 
det indre markeds funktion ved at udarbejde et valgfrit og ensartet sæt aftaleretlige regler.

Det henvender sig både til virksomheder, som er tilknyttet udviklingen af et internationalt 
handelssamarbejde, og til borgerne, som skal tilskyndes til at foretage grænseoverskridende 
køb under bekvemme og sikre forhold. Forslaget vedrører således både salgskontrakter 
mellem virksomheder og kontrakter mellem virksomheder og forbrugere.

En selvstændig og ensartet lov ville dermed blive skabt. Denne lov ville være fakultativ og 
ville kun være gældende, hvis de parter, der er involveret i internationale transaktioner, 
undertegner den. Den ville udgøre en alternativ aftaleretlig ordning, der kunne indskrives i 
hver medlemsstats nationale lov ved siden af en primær ordning, som fortsat ville være den 
belgiske civillovbogs artikel 1582 til 1701 og en række præceptive regler for udformning af 
forbrugerordningen. 

Med vedtagelsen af sådan et fakultativt system ville man kunne fjerne en del af de hindringer, 
som forekommer pga. forskelligheder mellem juridiske systemer om aftaleret, især inden for 
salgsaftaler. Dette system kan blive et skridt på vejen mod en overordnet harmonisering af 
obligationsretten.

Del 4. Konformitetsanalyse

I betragtning af de nævnte metodiske iagttagelser har Retsudvalget ud fra tre synspunkter 
undersøgt det forslag til forordning, som er forelagt dets kontrol.
                                               
1 Se Le principe de subsidiarité, Bruxelles, Bruylant, 2000 og L'Europe de la subsidiarité (dir. M. Verdussen), 
Bruxelles, Bruylant, 2000.
2 "Er der ikke grund til at frygte," skriver professor Wéry "at den professionelle sælger yder indflydelse på 
forbrugeren, og at forbrugeren ikke har nogen margen i en forhandlingssituation?"
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4.1. Med hensyn til kompetenceanalysen klarlægger denne, at traktaterne ikke indeholder 
nogen specifikke bestemmelser, der gør det muligt at gennemføre en juridisk ordning, som 
kan inkorporeres i medlemsstaternes lov uden dermed at ændre de grundlæggende 
bestemmelser.

Lovgivningsforslaget har dog hverken til formål at erstatte de nationale lovgivninger eller at 
ensrette bestemmelserne heri. Formålet er at skabe et nyt juridisk redskab, som fungerer 
sammen med, og som i stor udstrækning konkurrerer med, de nationale loves juridiske 
redskaber.

Forslagsstillerne finder deres hjemmel i artikel 114, stk. 1, TEUF. Formålet med denne artikel 
er at sikre en "tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der 
vedrører det indre markeds oprettelse og funktion". Det fastsættes i den samme artikels stk. 3, 
at Kommissionens forslag, især når det drejer sig om forbrugerbeskyttelse, skal bygge på "et 
højt beskyttelsesniveau". 

Forslaget er dog ikke en tilnærmelse af de nationale love. Forslagsstillerne skulle have valgt et 
andet retsgrundlag, nemlig artikel 352 i TEUF, som giver EU mulighed for at vedtage 
"passende bestemmelser", såfremt "en handling fra Unionens side forekommer påkrævet 
inden for rammerne af de politikker, der er fastlagt i traktaterne, for at nå et af målene heri, og 
disse ikke indeholder fornøden hjemmel hertil". 

I det tilfælde er det forslagsstillernes ansvar at sikre medlemsstaternes enstemmige tilslutning. 
Ved fejlagtigt at referere til artikel 114 i TEUF skaber forslagsstillerne en forvridning i EU's 
lovgivningsproces og gør indirekte EU til centrum for politiske beslutninger.

4.2. Med hensyn til relevansanalysen konstaterer Retsudvalget, at de europæiske 
myndigheders indgreb i grænseoverskridende virksomhed kan få en effekt, som ikke ville 
kunne opnås gennem national lovgivning, i et retssystem der begrænser sig til 
indenrigslovgivning. Indgrebet kan gøre grænseoverskridende transaktioner lettere og mere 
sikre for 500 millioner mennesker.

Det er et gyldigt mål, som EU både kan og bør forfølge. Det bør dog overvejes, om de midler, 
der anvendes for at nå dette mål, er de rigtige. Vil lovgivningsforslaget reelt gøre det 
nemmere for flere økonomiske aktører at omgå de nationale lovgivningers præceptive 
bestemmelser?

Professor Patrick Wéry, som fremlægger en undersøgelse, der stiller sig positivt over for 
forslaget til forordning, udtrykker det klart: I henhold til artikel 114, stk. 3, i TEUF vil den 
fælles EU-købelov garantere et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved at fastsætte sit eget sæt 
bindende regler, der opretholder eller forbedrer det beskyttelsesniveau, som forbrugerne har 
på grundlag af EU's eksisterende forbrugerlovgivning.

Han tilføjer dog, at det er tvivlsomt, om dette udsagn er præcist i forhold til gældende belgisk 
lovgivning. Ulovlige aftalevilkår i aftaler mellem erhvervsdrivende og forbrugere er et klart 
eksempel. Og det konkluderes, at der med forslaget sikres mindre beskyttelse end i den 
belgiske lovgivning, især lovgivningen af 6. april 2010 vedrørende markedspraksis og 
forbrugerbeskyttelse.
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Denne konklusion giver anledning til at overveje, om man med forslaget til forordning kan nå 
de mål, som er blevet sat.

4.3. Med hensyn til nærhedsanalysen bør det overvejes, om forslagsstillerne i tilstrækkelig 
grad beviser, at deres foreslåede retsakt kan bestå en nærhedsanalyse.

Da det falder tilbage på forslagsstillerne at bevise, at europæiske indgreb er gavnlige inden for 
købeloven og fremmer udviklingen af det indre marked, må de frembringe analyser med tal, 
der understøtter deres principielle standpunkt.

Udtalelsen om, at EU er det bedste sted at behandle problemet med uharmonisk lovgivning 
(professor Wéry), tjener kun som en slags cirkelbevis, og er ikke alene nok til at sige, at en 
europæisk forordning, uden hensyntagen til garantierne i medlemsstaternes lovgivning, bedre 
vil kunne fastsætte ens bestemmelser på dette område.

Forslagsstillerne synes ikke at tage højde for betydningen af direktiv 2011/83/EU om 
forbrugerrettigheder (Den Europæiske Unions Tidende af 22. november 2011), som endnu 
ikke er gennemført i national ret. De påviser ikke, hvordan det er muligt at få den foreslåede 
forordnings bestemmelser til at stemme overens med bestemmelserne i forordning nr. 
593/2008 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser (Rom I).

Forslagsstillerne kommer heller ikke med noget bevis for, at en 28. "valgfri" ordning, som 
føjer sig til de 27 ordninger, der anvendes i medlemsstaterne, og som kommer til at 
konkurrere med disse, bedre vil kunne tjene producenters og forbrugeres interesser. 

Harmoniseringen af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse har været en succes. Herigennem 
skal man nå fastsatte mål på en mere sikker og effektiv måde end med en minimumsordning 
om beskyttelse, der anvendes fakultativt.

Del 5. Retsudvalgets konklusion

I betragtning af de forudgående observationer, især betragtningerne angående de europæiske 
myndigheders kompetence, er Retsudvalget af den opfattelse, at forslaget til forordning, som 
er forelagt til dets kontrol, ikke overholder nærhedsprincippet. Hvor forslaget burde have som 
mål at bekæmpe eller i det mindste at begrænse de skadelige virkninger, som følger af at have 
forskellige lovgivninger, skaber det i stedet konkurrence mellem forskellige retssystemer. Der 
bør reageres på de ovennævnte indsigelser ved at tage forslaget op til revision. 


