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A. Indledning

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning fra om en fælles EU-
købelov (CESL) (COM(2011)0635) er et banebrydende initiativ, som har stor betydning for 
forbrugere og virksomheder i det indre marked. Det er frugten af det europæiske aftaleretlige 
initiativ - med det formål at løse problemer på det indre marked skabt af forskellige nationale 
aftaleretlige regler - som har været drøftet i mange år, hvorved Parlamentet gentagne gange 
har givet vejledning og støtte1, senest i sin beslutning fra 2011 om Kommissionens grønbog2.
I denne beslutning tilkendegav Parlamentet bl.a., at det foretrak muligheden af at "indføre et 
frivilligt instrument", og det understregede, at lovgivningsproceduren bør være så "inklusiv og 
gennemskuelig som muligt". 

På den baggrund vedtog Retsudvalget - på forslag af ordførerne - et ambitiøst program af 
arrangementer med henblik på at høre en bred vifte af eksperter og interessegrupper. Der er 
hidtil blevet afholdt en høring3 og tre workshopper4. Der skal afholdes en konference med de 
nationale parlamenter den 27. november 2012, og der er allerede planlagt endnu et
interparlamentarisk arrangement for 2013 med henblik på at føre en forstærket dialog.

Efter en første analyse af forslaget baseret på den hidtil indsamlede ekspertviden forsøges det 
med dette arbejdsdokument - som på ingen måde er udtømmende, men afspejler det 
igangværende arbejde - at få uddybet de vigtigste spørgsmål, som ordførerne anser for at være 
af afgørende betydning for debatten. 

B. Spørgsmål

Ordførerne vil generelt gerne gentage Parlamentets krav fra beslutningen fra 2011 om et 
instrument, der "udformes på en enkel, klar og afbalanceret måde, som gør det attraktivt at 
anvende for alle parter"5. De mener, at teksten kan forbedres, så den bliver mere brugervenlig, 
klarere og i bedre overensstemmelse med gældende EU-ret for så vidt angår definitioner og 
begreber og mindre vag i sin terminologi.

I. Forordningen

De spørgsmål, der diskuteres i relation til forordningen, vedrører hovedsagelig CESL's 
funktion.

1. Retsgrundlag
Ordførerne er klar over, at der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om forslaget rent faktisk kan 

                                               
1 Europa-Parlamentets beslutninger af 26. maj 1989 (EFT C 158 af 26.6.1989, s. 400), af 6. maj 1994 (EFT C 
205 af 25.7.1994, s. 518), af 15. november 2001 (EFT 140 E 13.6. 2002, s. 538), af 2. september 2003 (EUT C 
76 E af 25.3.2004, s. 95), af 23. marts (EUT C 292 E af 1.12.2006, s. 109), af 7. september 2006 (EUT C 305 E 
af 14.12.2006, s. 247), af 12. december 2007 (EUT C 323 E af 18.12.2008, s. 364) og af 3. september 2008 (EUT 
C 295 E af 4.12.2009, s. 31).
2 Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 om løsningsmodeller for indførelse af en europæisk aftaleret for 
forbrugerne og erhvervslivet (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/da/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/da/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 Punkt 29.
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baseres på artikel 114 i TEUF. De mener dog, at forslaget, for så vidt som det skaber en 
harmoniseret, anden ordning i hver medlemsstats nationale ret (se betragtning 9), klart kan
betegnes som en "foranstaltning med henblik på indbyrdes tilnærmelse" og derfor bør baseres 
på artikel 114 i TEUF, som det er blevet bekræftet af de juridiske tjenester i de tre 
institutioner.

2. Instrumentets frivillige karakter
Ordførerne er klar over, at instrumentets frivillige karakter er stødt på en vis modstand fra 
nogle grupper af interessenter. Det har imidlertid vist sig, at det er et meget anvendt 
fremgangsmåde at arbejde med frivillige instrumenter1. I overensstemmelse med beslutningen 
fra 20112 og understøttet af ordførernes overbevisning tages der i dette arbejdsdokument 
udgangspunkt i det synspunkt, at et frivilligt instrument på det aftaleretlige område er til gavn 
for forbrugere og virksomheder, og der fokuseres derfor på, hvordan man gøre det mere
attraktivt for de potentielle brugere og gøre det mere praktisk anvendeligt. 

3. Forholdet til Rom I-forordningen
Dette er et afgørende spørgsmål for CESL's funktion. Ordførerne vil indledningsvis gerne 
understrege, at den fælles overenskomst om at anvende CESL ikke bør "sammenblandes med 
lovvalg", men bygger "på valgfrihed inden for rammerne af den respektive nationale 
lovgivning" (jf. betragtning 10).

I øjeblikket giver artikel 6, stk. 2, i Rom I-forordningen mulighed for lovvalg i 
forbrugeraftaler, hvis virksomheder retter deres virksomhed mod forbrugere, i 
overensstemmelse med de ufravigelige regler på forbrugerens sædvanlige opholdssted. Det
hedder i betragtning 12 i CESL, at "Artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 593/2008 […] får 
[…] ikke praktisk betydning på de områder, der er omfattet af den fælles EU-købelov".

Forslaget kan kun få sin tilsigtede virkning, hvis dette er virkelig tilfældet, da fordelen for 
virksomhederne ved at vælge et ensartet instrument med henblik på at overvinde forskelle 
mellem medlemsstaternes love og dermed undgå at skulle sætte sig ind i, anvende og føre 
sager efter udenlandsk lovgivning ellers ikke vil blive opnået. Det er imidlertid kun ønskeligt 
at undgå at anvende artikel 6, stk. 2, i Rom I-forordningen, hvis formålet hermed - at sikre, at 
forbrugeren er beskyttet på samme måde som han ville være det i henhold til sin egen 
lovgivning - er sikret på en anden måde. I beslutningen fra 2011 understregede Parlamentet, 
"at det frivillige instrument må sikre et meget højt forbrugerbeskyttelsesniveau"3, og det 
anførte videre, at et højt forbrugerbeskyttelsesniveau også "er i virksomhedernes interesse, 
eftersom de kun vil være i stand til at høste fordelene af det frivillige instrument, hvis 
forbrugere i alle medlemsstater er overbeviste om, at valget af det frie instrument ikke vil 
fratage dem beskyttelse"4.

Ordførerne mener, at forholdet til Rom I-forordningen, særlig artikel 6, skal gøres så klart 
som muligt og nødvendigt i CESL af hensyn til retssikkerheden. Der vil skulle arbejdes mere 
på, hvordan dette kan opnås. Hvad angår forbrugerbeskyttelsesniveauet i CESL tyder det efter 
                                               
1 Study "Implementation of optional instruments within European Civil Law" 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928
2 Punkt 5. 
3 Beslutningen, punkt 14.
4 Beslutningen, ibid.
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de første sonderinger på, at det faktisk er meget højt. Der vil skulle kigges nærmere herpå.

3. Henvisninger til national ret
Mens princippet om selvstændig fortolkning finder anvendelse på forhold, der er omfattet af 
CESL (artikel 4, stk. 2, i bilaget), falder spørgsmål, der "ikke behandles" heri, ind under den 
nationale lovgivning, der gælder i henhold til de relevante internationalprivatretlige regler, 
først og fremmest Rom I-forordningen (se betragtning 27). En sådan anvendelse af national 
lovgivning gør tingene mere komplicerede, men er nødvendig i forbindelse med spørgsmål, 
der ikke kan eller ikke bør være omfattet af CESL. Ordførerne ser det som en gangbar vej at 
udforme CESL, så den kommer til at "omfatte sådanne aftaleretlige spørgsmål, som er af 
praktisk relevans under hele varigheden af de aftaletyper, som falder ind under det materielle 
og personelle anvendelsesområde, navnlig aftaler indgået på nettet" (betragtning 26). De 
forbeholder sig dog ret til at overveje mulige udvidelser, f.eks. for så vidt angår manglende 
retsevne eller bemyndigelse, som er relevant i forbindelse med handel på nettet.

4. Anvendelsesområde
Hvad angår forslagets anvendelsesområde er ordførerne klar over, at der er nogle, der går ind 
for at holde B2B-aftaler udenfor. Men da CESL blot er et tilbud til parterne, er der ingen 
grund til, at dette ikke også bør gælde for B2B-aftaler. CESL kunne give interessante fordele 
for især SMV'er (i form af et færdigt sæt regler med visse beskyttende elementer), og det er 
klart, at den sandsynligvis ikke vil blive valgt af multinationale selskaber, som CESL under 
alle omstændigheder ikke er rettet mod. En anerkendelse af, at CESL kunne være interessant 
for SMV'er, betyder imidlertid efter ordførernes opfattelse ikke nødvendigvis, at 
anvendelsesområdet, som det foreslås, bør begrænses, så det kun omfatter B2B-aftaler, hvor 
en af parterne er en SMV. Dette skaber forvirring og usikkerhed - der kan endog opstå den 
akavede og meget omdiskuterede situation, at en part skal bede en potentiel medkontrahent 
om at fremlægge sit regnskab.

For det andet vil begrænsningen til grænseoverskridende aftaler skulle undersøges. Der er 
blevet rejst tekniske spørgsmål om definitionen af det grænseoverskridende element, og 
forskellen mellem grænseoverskridende og indenlandske aftaler er faktisk alligevel begyndt at 
blive udvisket med øget mobilitet, internettet, mobile apparater og salgsplatforme, der 
begynder at operere i hele Europa. En begrænsning til grænseoverskridende sager vil kunne 
true de fordele, CESL kan tilbyde, da det stadig vil være nødvendigt at skelne mellem 
indenlandske og grænseoverskridende transaktioner. Det vil naturligvis skulle sikres, at man 
undgår, at CESL misbruges til situationer, som den ikke er beregnet til.

Hvorvidt CESL bør begrænses til internet- eller fjerntransaktioner er et vanskeligt spørgsmål. 
Det gøres ofte gældende, at CESL kan være fordelagtig i forbindelse med internethandel, især 
til små transaktioner. Men betyder det nødvendigvis, at reglerne bør begrænses til sådanne 
transaktioner? I betragtning af at CESL blot er et tilbud til parterne, ville det måske være en 
skam at begrænse den kreds, som tilbuddet gives til. På den anden side er det indlysende, at 
CESL som ét samlet sæt regler for hele EU er det ideelle værktøj til internethandel. Det kan 
således være fristende at vælge dette vigtige og hurtigt voksende område som et pilotprojekt. 
Dette spørgsmål vil skulle overvejes nærmere. Under alle omstændigheder vil en eventuel 
begrænsning af anvendelsesområdet skulle formuleres omhyggeligt, også i lyset af de nylige 
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domme i sagerne Alpenhof1 og Mühlleitner2.

Det kan i relation til det materielle anvendelsesområde også blive nødvendigt at se nærmere 
på aftaler med blandet formål og aftaler med et kreditelement.

5. Ledsagende foranstaltninger
Ordførerne hilser forslaget om oprettelse af en database over domme velkommen. Den skal 
være omfattende, vedligeholdes godt og opdateres regelmæssigt samt være let forståelig og 
tilgængelig, navnlig for forbrugerne.

Forbindelsen til ATB og OTB er vigtig. Der bliver i øjeblikket forhandlet om 
lovgivningspakken om ATB og OTB med henblik på at opnå enighed ved førstebehandlingen. 
Det kan imidlertid være værd at overveje, om det ville være ønskeligt at have en stærkere 
forbindelse mellem ATB og CESL (f.eks. ved at kombinere CESL med en anbefaling til 
parterne om at anvende ATB eller ved at skabe en vis forbindelse mellem en aftale om at 
anvende CESL og et samtykke til at anvende ATB).

Der skal igen henvises til behovet for at lave EU-standardaftalemodeller parallelt med CESL, 
som allerede blev understreget i beslutningen fra 20113. Det er vigtigt at erindre om, at 
standardaftalemodeller ikke vil kunne fungere inden for de nuværende retlige rammer - især 
på grund af artikel 6, stk. 2, i Rom I-forordningen. Ordførerne er overbevist om, at sådanne let 
tilgængelige aftalemodeller vil være afgørende for, om CESL bliver en succes, og opfordrer
Kommissionen til at påbegynde arbejdet med dem så hurtigt som muligt og parallelt med den 
igangværende lovgivningsproces. De glæder sig over Kommissionens tilsagn i den ledsagende 
meddelelse om CESL4, men mener, at der er behov for en udtrykkelig henvisning hertil i den 
dispositive del.

Det er endvidere blevet forslået, at CESL bør være ledsaget af bemærkninger, eller at der bør 
oprettes et rådgivende organ. Ordførerne vil gerne undersøge disse forslag nærmere, men 
samtidig understrege, at sådanne initiativer vil skulle være tæt forbundet med databasen over
domme og opfylde de højeste standarder for kvalitet og uafhængighed, således at parterne, og 
navnlig forbrugerne, kan have tillid til den bistand, der ydes.

Det er også blevet påpeget, at der kan være grund til at undersøge, hvilke muligheder 
traktaterne giver for at sikre, at EU-Domstolen vil kunne håndtere en eventuel forventet øget
arbejdsbyrde.

II. Bilag

For så vidt angår bilaget med CESL-reglerne vil ordførerne kun rejse nogle få spørgsmål, da 
en mere detaljeret diskussion heraf ville gå ud over rammerne for dette arbejdsdokument. 

                                               
1 Forenede sager C-585/08 og C-144/09, Peter Pammer mod Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG og Hotel 
Alpenhof GesmbH mod Oliver Heller Sml. 2010 I, s. 12527.
2 Sag C-190/11, Daniela Mühlleitner mod Ahmad Yusufi og Wadat Yusufi, endnu ikke trykt i Sml.
3 Punkt 30.
4 COM(2011)0636, s. 11.
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1) Urimelige aftalevilkår
Hvad angår B2C-sager er der foretaget analyser, hvori der opregnes forskellige vilkår fra de 
nationale lovgivninger, som ikke findes tilsvarende i CESL. Ordførerne vil kigge nøje på 
enhver dokumentation, der bliver fremlagt. Det synes dog ikke at være hensigtsmæssigt -
hverken i relation til dette eller andre aspekter - at betragte CESL som en sum af de nationale 
lovgivninger, som samler forskellige elementer af forbrugerbeskyttelse (f.eks. vilkår på sorte 
eller grå lister). Det samlede resultat, der er opnået ved restriktionerne angående urimelige 
aftalevilkår i henhold til CESL, bør vurderes og sammenlignes med det samlede resultat i 
henhold til national lovgivning. Ordførerne vil arbejde omhyggeligt og grundigt med 
bestemmelserne om urimelige aftalevilkår. Omfanget af restriktionerne angående urimelige 
vilkår, og den relevante test, skal være klart og ligge tilstrækkeligt tæt op ad direktivet om 
urimelige aftalevilkår med henblik på at opfylde målsætningen om at muliggøre henvisninger 
til EU-Domstolens praksis.

Med hensyn til B2B-transaktioner er det blevet fremført, at den foreslåede ordning - i 
modsætning til sin konkurrent, CISG - ikke i tilstrækkelig grad fokuserer på at skabe større 
klarhed i forbindelse med handelstransaktioner, fordi anvendelsesområdet er for bredt 
defineret, og testen for urimelige aftalevilkår ikke giver tilstrækkelig vejledning eller kan 
udvandes af B2C-sager. Ordførerne vil analysere dette spørgsmål og foreslå passende 
ændringer.

2) Købers misligholdelsesbeføjelser
Et af de "varme emner", der bliver drøftet, er spørgsmålet om, hvorvidt systemet for 
forbrugernes misligholdelsesbeføjelser i CESL - som er kendetegnet ved frit valg af 
misligholdelsesbeføjelser, ingen udbedring fra sælgers side, intet krav om opsigelse med et
vist varsel - er levedygtigt og kan sikre den attraktivitet, der kræves for, at et frivilligt 
instrument kan blive en succes. Forbrugerrepræsentanter kræver præciseringer og mere 
beskyttelse, mens virksomhederne og deres juridiske rådgivere forudser, at virksomhederne 
ikke ville benytte et sådant overdrevent beskyttende instrument. Systemet synes faktisk efter 
en første analyse at give en meget høj grad af forbrugerbeskyttelse, der går videre end 
gældende EU-ret, navnlig forbrugerkøbsdirektivet, og som næsten matcher de nationale 
lovgivninger fuldstændigt eller endog går videre end disse. Dette aspekt vil selvfølgelig skulle 
undersøges yderligere. 

Ordførerne er klar over, at der hævdes at være et forhold mellem omfanget af de rettigheder, 
der indrømmes forbrugerne, hvori nogle ser en risiko for misbrug, og princippet om god tro 
og fair behandling, som kan virke korrigerende i tilfælde af misbrug. Sidstnævnte princip 
findes ikke i alle medlemsstaternes retsordener, og det kan indebære risici for divergerende 
fortolkninger. På den anden side kan der være et vist behov for at finde løsninger fra sag til 
sag i henhold til generelle regler, og en database over domme og supplerende dokumentation 
kan være en meget stor hjælp i denne forbindelse.

Ordførerne mener, at det vil være nødvendigt at vurdere systemet af misligholdelsesbeføjelser
på grundlag af den overordnede opbygning, således at betænkeligheder kan behandles ved 
tekniske korrektioner (klarere formuleringer, om nødvendigt kombineret med en 
omstrukturering af bestemmelserne), når der er behov for indholdsmæssige ændringer. Denne 
øvelse skal foretages fordomsfrit, uden at man foregriber bestemte løsninger, og idet man 
lytter nøje til alle fremtidige brugere af CESL.
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3) Genoprettelse
Ordførerne vil kigge nærmere på forslagene til omformulering og omstrukturering af reglerne 
om genoprettelse. De anser det for meget vigtigt, at der i den foreslåede løsning findes en 
holdbar balance mellem begge sider, og at det er klart og forudseeligt for forbrugerne, hvad de
skal betale eller returnere, så de kan føle sig trygge, når de udøver deres rettigheder.

4) Digitalt indhold
Ordførerne kan umiddelbart se visse fordele ved at medtage digitalt indhold, da der er et 
særligt behov for fælles rammebestemmelser på dette område. Der synes dog at være en 
række spørgsmål, der må revurderes, eksempelvis hvordan man skal behandle sager, hvor 
modydelsen for digitalt indhold ikke er penge, men f.eks. personoplysninger, eller om det er 
nødvendigt at foretage yderligere tilpasninger af bestemmelserne om mangler eller 
genoprettelse under hensyntagen til digitalt indholds særlige karakter.

5) Forældelse
Ordførerne anerkender efter en første analyse, at den korte forældelsesfrists subjektive 
begyndelsestidspunkt svarer til, hvad der er valgt i moderne national og international 
lovgivning.

Den 10-årige forældelsesfrist har udløst kritiske reaktioner, mens andre, herunder 
Kommissionen, forklarer, at formålet hermed er at skabe retssikkerhed, men den har 
begrænset praktisk betydning. Man vil kun i meget sjældne tilfælde komme ud for, at en 
køber ikke er opmærksom på en mangel i ni og et halvt år og så bliver opmærksom på den og 
stadig er i stand til at bevise, at den eksisterede på leveringstidspunktet.

Ordførernes mål er at få opstillet klare regler om forældelse, som svarer nøje til de praktiske 
behov, hvorved det ikke må glemmes, at forældelsesfristerne vil skulle vurderes som et 
element i systemet af misligholdelsesbeføjelser, og ikke isoleret.

C. Konklusion

Ordførere er af den opfattelse, at CESL giver enorme potentielle fordele for forbrugerne og 
virksomhederne i det indre marked, især i den digitale tidsalder, og at denne lejlighed ikke bør 
forpasses. Ordførerne opfordrer til, at det overvejes nærmere, hvilke elementer der kunne 
sikre, at dette instrument bliver en succes, og ser frem til at drøfte disse spørgsmål yderligere.


