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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1093/2012 af A.D., tysk statsborger, om en anmodning om, at 
selskaber fra tredjelande får retlig status i EU, hvis de ønsker at handle inden for 
EU’s grænser

1. Sammendrag

Andrageren foreslår lovgivning, der forpligter selskaber fra tredjelande til at oprette en retlig 
enhed inden for EU, hvis de ønsker at handle inden for EU's grænser. Han henviser til to 
schweiziske selskaber, der sælger rejsetjenesteydelser. Han har oplevet, at klager mod én af 
dem ikke kunne gennemføres i hans bopælsland, da det juridiske hovedkontor ligger uden for 
EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, 
fastsætter regler om adgang til EU's retsinstanser i grænseoverskridende sager.
Ifølge forordningens almindelige kompetenceregel er det retten, hvor sagsøgte har bopæl, der 
har kompetence. EU-selskaber med bopæl i EU skal derfor sagsøges i den medlemsstat, hvor 
de har bopæl. De beskyttende kompetenceregler er fastsat for forbrugere, ansatte og, i 
forsikringskontrakter, forsikringstageren, den sikrede eller den begunstigede, hvilket gør det 
muligt for dem at anlægge sag mod andre parter i kontrakten ved retsinstansen på det sted, 
hvor den svage part har bopæl. 
Tilsvarende bestemmelser er fastsat i konventionen om retternes kompetence og om 
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anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område af 2007
(Luganokonventionen). som EU, Island, Schweiz og Danmark er en del af.  Hvis firmaet har 
bopæl i Island, Norge eller Schweiz, afhænger muligheden for adgang til de tyske domstole 
for tyske sagsøgere mod et sådant selskab af Luganokonventionen, der, som forordningen, 
fastsætter en generel kompetenceregel efter sagsøgtes bopæl.

Kompetencereglerne i forordningen anvendes ikke på nuværende tidspunkt (med visse 
undtagelser), når sagsøgte har bopæl uden for EU, og i disse tilfælde henviser forordningen til 
national lovgivning (den såkaldte "residualkompetence"). I EU er der stor forskel 
medlemsstaterne imellem på de nationale regler om retternes kompetence for sagsøgte fra 
tredjelande. Muligheden for at sagsøge selskabet med bopæl uden for EU i Tyskland 
afhænger derfor af de tyske nationale regler om retternes kompetence. Som allerede nævnt 
gælder Luganokonventionen, hvis selskabet har bopæl i Island, Norge eller Schweiz.  

Forordningen giver imidlertid mulighed for en kompetenceregel på grundlag af filialen, 
agenturet eller en anden lignende virksomhed i medlemsstaten for et selskab, der ikke har 
bopæl i EU. Dette er fastsat i artikel 9, stk. 2 (om sager vedrørende forsikring), artikel 15, stk. 
2, (om kompetence i sager om forbrugeraftaler) og artikel 19, stk. 2 (om sager i forbindelse 
med ansættelseskontrakter). Hvis arbejdsgiveren, forsikringsgiveren eller forbrugeren i en 
forbrugeraftale ikke har bopæl i en medlemsstat, men i en medlemsstat har en filial, et agentur 
eller lignende virksomhed, vil denne ifølge førnævnte artikler i sager vedrørende driften af 
disse blive anset som havende bopæl i den pågældende medlemsstat. Dette gør det muligt for 
den svage part (forbrugeren, den ansatte, forsikringstageren, den sikrede eller den 
begunstigede) at sagsøge den anden part i en kontrakt (med bopæl uden for EU) i den 
medlemsstat, hvor dennes filial, agentur eller lignende virksomhed er beliggende. Adgangen 
til EU-Domstolen er derved sikret. Denne kompetence er betinget af, at sagen vedrører driften 
af filialen, agenturet eller virksomheden. 
I tilfælde hvor et udenlandsk selskab hverken har bopæl i en af Unionens medlemsstater, eller 
har en filial, et agentur eller lignende virksomhed i de ovennævnte situationer, er adgangen til 
domstolene reguleret ved national lovgivning.

Kommissionen foreslog i den seneste omarbejdning af forordning nr. 44/2001 også at lade de 
eksisterende kompetenceregler omfatte sagsøgte med bopæl i tredjelande og at harmonisere 
medlemsstaternes regler om residualkompetence.  Denne ændring ville have givet alle borgere 
og selskaber lige adgang til retsvæsenet i Europa. Den generelle udvidelse fandt imidlertid 
ikke støtte blandt medlovgiverne. En delvis udvidelse til fordel for de svageste parter 
(forbrugere og ansatte) blev indgået for at sikre fuldbyrdelsen af obligatorisk EU-ret.  Den 
omarbejdede forordning (forordning (EU) nr. 1215/2012) træder i kraft i januar 2015. 

Konklusion
Hvis det sagsøgte selskab har bopæl i EU, finder forordning nr. 44/2001 anvendelse. 
Hvis det sagsøgte selskab har bopæl i Is land ,  Norge eller Schweiz, finder 
Luganokonventionen anvendelse.  Andragen oplyser, at selskabet "Ith AG Kunast" er fra 
Schweiz. Kommissionen kan ikke kontrollere, om selskabet rent faktisk har bopæl i Schweiz. 
Hvis dette var tilfældet, ville Luganokonventionen finde anvendelse og den schweiziske 
domstol ville være kompetent ifølge den almindelige kompetenceregel om sagsøgtes bopæl. 
De tyske domstole kan imidlertid være kompetente ifølge reglerne om kontraktlig kompetence 
(art 5, stk. 1).  
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Hvis det sagsøgte selskab har bopæl uden for EU, Island, Norge eller Schweiz, finder den 
tyske nationale lovgivning anvendelse. 


