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Vedr.: Begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF (direktivet om ATB på forbrugerområdet)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

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.

Som bilag fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om 
ovennævnte forslag.
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Forbundsrådet Dokument 772/11 (Afgørelse)

24.01.12

Afgørelse

fra Forbundsrådets

"Europakammer"

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF (direktivet om ATB på forbrugerområdet)

COM(2011)0793

Forbundsrådet har via sit "Europakammer" den 24. januar 2012 vedtaget udtalelsen i bilaget, 
jf. EU-traktatens artikel 12, litra b.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med § 45 i Forbundsrådets forretningsorden.

Bilag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse 
med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF (direktivet om ATB på forbrugerområdet)

COM(2011)0793

1. Forbundsrådet er enigt med Kommissionen i, at gennemførelsen af forbrugernes 
rettigheder også bør ske via udenretslig tvistbilæggelse. Bilæggelse af stridigheder uden 
om de nationale retter kan være en fordel for parterne i en konflikt. Navnlig er udenretlige 
konfliktløsninger ofte billigere, lettere tilgængelige og i proceduren mere fleksible end 
konfliktløsning via domstolene.

2. Forbundsrådet støtter Kommissionens mål, at fremme den grænseoverskridende 
detailhandel og navnlig den grænseoverskridende elektroniske handel yderligere. Uden 
tvivl kan den øgede udnyttelse af mulighederne i den grænseoverskridende handel være en 
fordel for både forbrugere og virksomheder. Forbundsdagen er derfor åben over for 
etablering af tillidsskabende foranstaltninger eller supplerende incitamenter for den 
grænseoverskridende handel på EU-plan, i den udstrækning de er sagligt hensigtsmæssige 
og baseret på EU-kompetence.

3. Forbundsrådet mener, at forslaget til direktiv om alternativ tvistbilæggelse i den 
foreliggende form ikke kan baseres på et retsgrundlag i traktaterne, der er nødvendigt for at 
EU skal handle. Forslaget overholder desuden heller ikke nærhedsprincippet.

4. Forslaget til direktiv om alternativ tvistbilæggelse er for så vidt ikke omfattet af 
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retsgrundlaget i artikel 114 i TEUF, som det også, for så vidt angår rent nationale tvister, 
omfatter etablering og finansiering af en omfattende infrastruktur af udenretlige 
tvistbilæggelsesinstanser for forbrugerretlige tvister, der skyldes køb af varer eller levering 
af tjenesteydelser.

Ifølge begrundelsen i forslaget skal den i artikel 114 TEUF krævede betydning for det 
indre marked ses i, at den grænseoverskridende detailhandel kan fremmes via en styrkelse 
af forbrugernes tillid til udenretlige tvistbilæggelsesinstanser.

Efter Forbundsrådets opfattelse er det ganske vist muligt, at tilstedeværelsen af en 
infrastruktur til udenretlig bilæggelse af tvister styrker forbrugernes tillid til den 
grænseoverskridende handel og deres efterspørgsel efter produkter og tjenesteydelser, der 
tilbydes i andre medlemsstater. Der er imidlertid ingen logisk årsag til, at medlemsstaterne 
for at fremme den grænseoverskridende handel skal forpligtes til med henblik på rent 
nationale forhold at fastsætte bestemmelser om retsbeskyttelse via udenretlig 
tvistbilæggelse. For reguleringen af rent nationale tvister har ingen målelige konsekvenser 
for forbrugernes motivation til at foretage grænseoverskridende indkøb. 

Det er heller ikke nødvendigt for at sikre velfungerende udenretlig tvistbilæggelse i 
forbindelse med grænseoverskridende tvister. I forbindelse med grænseoverskridende 
tvister, hvor der desuden er særlige vanskeligheder (konfliktløsningssprog, fastsættelse af 
lovvalg osv.) kan der etableres særlige, specialiserede konfliktløsningsinstanser.

Rekurs til tvistbilæggelsesinstanser for nationale tvister er ikke nødvendig i denne 
forbindelse. I betragtning af antallet af tvister og omfanget af indgrebet i medlemsstaternes 
beføjelser er det efter Forbundsrådets mening heller ikke forholdsmæssigt, selv hvis det 
forudsættes, at den grænseoverskridende detailhandel fremover vil vinde i dynamik.

5. Andre potentielle artikler, som artikel 81, stk. 2, litra g i TEUF eller artikel 169, stk. 2, litra 
b i TEUF, kan heller ikke danne retsgrundlag for forslaget i dettes nuværende form. 
Foranstaltninger efter artikel 81, stk. 2, litra g i TEUF skal tjene til at udvikle et retligt 
samarbejde i civilsager med grænseoverskridende aspekter. Også på dette grundlag vil 
Unionen derfor være begrænset til foranstaltninger, der vedrører grænseoverskridende 
tvister. Efter artikel 169, stk. 2, litra b i TEUF kan Unionen, for så vidt angår 
forbrugerbeskyttelse, kun træffe foranstaltninger, som støtter, supplerer og overvåger den 
politik, medlemsstaterne fører. Afgørelsen om oprettelse og finansiering af en omfattende 
udenretslig tvistbilæggelsesordning for alle forbrugerretlige tvister i forbindelse med købs-
og tjenesteydelsesaftaler kan heller ikke betragtes som en støtte til medlemsstaternes 
forbrugerbeskyttelsespolitik, selv om der allerede findes talrige tvistbilæggelsesinstanser, 
som gennemførelsen af foranstaltningen kunne bygge på. Med direktivet om alternativ 
tvistbilæggelse etableres der for første gang grundlag for et omfattende, statskontrolleret 
system med bestemte kvalitetskrav.

6.  I den udstrækning forslaget til direktiv om alternativ tvistbilæggelse også, for så vidt angår 
nationale tvister, omfatter etablering og finansiering af og tilsyn med en omfattende 
infrastruktur af udenretslige tvistbilæggelsesinstanser, strider det desuden mod 
nærhedsprincippet i snæver forstand.  Derfor er det af ovenanførte årsager ikke nødvendigt 
for det indre markeds funktion at lade direktivets gyldighedsområde omfatte nationale 
forhold. For rent nationale forhold er medlemsstaternes regulering af den udenretslige
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tvistbilæggelse tilstrækkelig. Kun i forbindelse med grænseoverskridende tvister har EU-
foranstaltninger en merværdi, da organisering og formidling af udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse med grænseoverskridende tvister bedre kan sikres 
på overordnet plan.

7. Forbundsrådet anser det derfor nødvendigt at begrænse det foreslåede direktivs 
anvendelsesområde til grænseoverskridende forhold, jf. forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om en fælles EU-købelov (BR-dokument 617/11 og forklarende noter til 
617/11) og om et internetbaseret tvistbilæggelsessystem (BR-dokument 774/11 og 
forklarende noter til 774/11) samt det gældende mæglingsdirektiv (Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og 
handelsretlige område, EUT L 136 af 24. maj 2008, s.3).


