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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 30
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Dette direktiv finder også anvendelse 
på mægling i forbrugersager. Der bør 
derfor tages højde for de særlige forhold, 
der gør sig gældende ved mægling i 
forbrugersager. Direktivet bør navnlig 
indarbejde principperne i Kommissionens 
henstilling af 4. april 2001 om principper 
for udenretslige organer til mindelig 
bilæggelse af tvister på forbrugerområdet 
(2001/310/EF).

Or. en
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Begrundelse

Den nuværende lovgivning om mægling i forbrugersager består af to henstillinger fra 
Kommissionen, som fastsætter et antal principper, som udenretslige organer til alternativ 
tvistbilæggelse bør opfylde (henstilling 1998/257 og henstilling 2001/310). Disse principper 
er af stor betydning for, at alternativ tvistbilæggelse på forbrugerområdet kan blive en 
succes. De principper med hensyn til gennemsigtighed, uvildighed, effektivitet og billighed, 
der er indeholdt i henstilling 2001/310, bør indarbejdes i direktivforslaget.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 31
Betragtning 6

(6) Mægling kan muliggøre billig og hurtig 
udenretslig konfliktløsning på det civil- og 
handelsretlige område gennem processer, 
der er skræddersyet til parternes behov. Når 
aftaler er indgået gennem mægling, er der 
større sandsynlighed for, at de efterleves 
frivilligt, og at der opretholdes et 
venskabeligt og holdbart forhold mellem 
parterne. Disse fordele er endnu mere udtalte 
i situationer med grænseoverskridende 
elementer.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 32
Betragtning 8

(8) Dette direktiv bør omfatte processer, 
hvor to eller flere parter i en tvist bistås af en 
mægler med henblik på at nå frem til en 
mindelig aftale om bilæggelse af tvisten, 
men det skal ikke omfatte processer, hvor 
sagen pådømmes, såsom voldgift, 

(8) Dette direktiv bør omfatte processer, 
hvor to eller flere parter i en 
grænseoverskridende tvist bistås af en 
mægler med henblik på at nå frem til en 
mindelig aftale om bilæggelse af tvisten, 
men det skal ikke omfatte processer, hvor 
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ombudsmandsordninger, 
forbrugerklageordninger og 
ekspertvurderinger, eller processer, som 
administreres af organer, der udsteder en 
formel henstilling, uanset om denne er 
juridisk bindende eller ej, med hensyn til 
løsningen af tvisten.

sagen pådømmes, såsom voldgift, 
ombudsmandsordninger, 
forbrugerklageordninger og 
ekspertvurderinger, eller processer, som 
administreres af organer, der udsteder en 
formel henstilling, uanset om denne er 
juridisk bindende eller ej, med hensyn til 
løsningen af tvisten.

Or. de

Begrundelse

Herved præciseres og konkretiseres direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 33
Betragtning 8

(8) Dette direktiv bør omfatte processer, 
hvor to eller flere parter i en tvist bistås af en 
mægler med henblik på at nå frem til en 
mindelig aftale om bilæggelse af tvisten, 
men det skal ikke omfatte processer, hvor 
sagen pådømmes, såsom voldgift, 
ombudsmandsordninger, 
forbrugerklageordninger og 
ekspertvurderinger, eller processer, som 
administreres af organer, der udsteder en 
formel henstilling, uanset om denne er 
juridisk bindende eller ej, med hensyn til 
løsningen af tvisten.

(8) Dette direktiv bør omfatte processer, 
hvor to eller flere parter i en tvist bistås af en 
mægler med henblik på at nå frem til en 
mindelig aftale om bilæggelse af tvisten, 
men det skal ikke omfatte processer, hvor 
sagen pådømmes, såsom voldgift, 
forligsmandsordninger og 
ekspertvurderinger, eller processer, som 
administreres af organer, der udsteder en 
formel, juridisk bindende henstilling med 
hensyn til løsningen af tvisten.

Or. fr

Begrundelse

Den nuværende ordlyd er uklar. Visse former for mægling mellem virksomheder og 
forbrugere vil være udelukket, da henstillinger eller udtalelser i forbindelse med disse 
mæglingstyper ikke har bindende virkning. Det er nødvendigt at udelukke processer, hvor 
sagen pådømmes, eller udenretslige processer, hvor formålet er at afgive en udtalelse eller en 
henstilling, der har bindende virkning (f.eks. forligsmandsordninger, voldgiftsordninger mv.).
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Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 34
Betragtning 9

(9) Der er behov for et minimum af 
kompatibilitet mellem de civile 
retsplejeregler med hensyn til mæglingens 
virkning på forældelsesfrister og med 
hensyn til, hvordan mæglerens tavshedspligt 
vil blive beskyttet under en eventuel senere 
retssag. Muligheden for, at domstolen kan 
henvise parterne til mægling, bør også være 
omfattet, samtidig med, at princippet om, at 
mægling er en frivilling proces, fastholdes.

(9) Der er behov for et minimum af 
kompatibilitet mellem de civile 
retsplejeregler med hensyn til mæglingens 
virkning på forældelsesfrister og med 
hensyn til, hvordan mæglerens tavshedspligt 
vil blive beskyttet under en eventuel senere 
retssag på det civile og handelsretlige 
område eller under en mæglingsproces. 
Muligheden for, at domstolen kan henlede 
parternes opmærksomhed på mægling, bør 
også være omfattet, samtidig med, at 
princippet om, at mægling er en frivilling 
proces, fastholdes.

Or. de

Begrundelse

Herved bliver formuleringen klarere, og det understreges, at mægling er en frivillig proces.

Ændringsforslag af Giuseppe Gargani

Ændringsforslag 35
Betragtning 10

(10) Mægling bør ikke betragtes som et 
dårligt alternativ til retssager i den forstand, 
at fuldbyrdelsen af de indgåede aftaler 
afhænger af parternes velvilje. Det er derfor 
nødvendigt at sikre, at alle medlemsstaterne 
indfører en procedure, hvorigennem en 
indgået aftale kan bekræftes af en domstol 
eller en offentlig myndighed i en dom, en 
afgørelse eller et bekræftet dokument.

(10) Mægling bør ikke betragtes som et 
dårligt alternativ til retssager i den forstand, 
at fuldbyrdelsen af de indgåede aftaler 
afhænger af parternes velvilje. Det er derfor 
nødvendigt at sikre, at parterne i en skriftlig 
aftale kan kræve, at den anerkendes, og at 
dens indhold gives retskraft i den 
udstrækning, at anerkendelse og 
fuldbyrdelse af indholdet er muligt inden 
for rammerne af lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor anmodningen om 
anerkendelse og/eller fuldbyrdelse 
fremsættes. Indholdet i en indgået aftale kan 
gives retskraft i en dom, en afgørelse eller et 
dokument, der er bekræftet af en domstol 
eller en anden kompetent offentlig 
myndighed i overensstemmelse med 
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lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
anmodningen fremsættes.

Or. it

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 36
Artikel 1, stk. 1

1. Formålet med dette direktiv er at lette 
adgangen til konfliktløsning ved at fremme 
anvendelsen af mægling og sikre et sundt
forhold mellem mægling og retssager.

1. Formålet med dette direktiv er at lette 
adgangen til konfliktløsning og fremme 
mindelig bilæggelse af konflikter ved at 
fremme anvendelsen af mægling og 
præcisere det eventuelle forhold mellem 
mægling og retssager.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af de mange fordele, som de forskellige metoder til mindelig bilæggelse af 
konflikter indebærer, i og med at de er enkle, smidige, hurtige og billige, bør formålet med 
dette forslag være at fremme mindelig bilæggelse af konflikter.

Desuden er større redaktionel klarhed påkrævet for at forbedre direktivets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 37
Artikel 1, stk. 1

1. Formålet med dette direktiv er at lette 
adgangen til konfliktløsning ved at fremme 
anvendelsen af mægling og sikre et sundt
forhold mellem mægling og retssager.

1. Formålet med dette direktiv er at lette 
adgangen til konfliktløsning og fremme en 
mindelig bilæggelse af 
grænseoverskridende tvister ved at 
opmuntre til anvendelse af mægling og 
sikre et afbalanceret forhold mellem 
mægling og retssager.

Or. de
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Begrundelse

Klargør og strammer op på direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Bert Doorn

Ændringsforslag 38
Artikel 1, stk. 1

1. Formålet med dette direktiv er at lette 
adgangen til konfliktløsning ved at fremme 
anvendelsen af mægling og sikre et sundt
forhold mellem mægling og retssager.

1. Formålet med dette direktiv er at lette 
adgangen til konfliktløsning og fremme en 
mindelig bilæggelse af 
grænseoverskridende sager ved at 
opmuntre til anvendelse af mægling og 
sikre et afbalanceret forhold mellem 
mægling og retssager.

Or. nl

Begrundelse

Et eventuelt direktiv bør kun omfatte grænseoverskridende sager.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 39
Artikel 1, stk. 2

2. Dette direktiv finder anvendelse på det 
civil- og handelsretlige område.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
grænseoverskridende sager på det civil- og 
handelsretlige område. Det omfatter 
hverken beskatnings- eller toldmæssige 
spørgsmål eller mægling mellem 
virksomheder.

Or. fr

Begrundelse

Foranstaltningerne vedrørende retssamarbejde i civile sager bør kun omfatte 
grænseoverskridende tilfælde. For at undgå en udvidelse af anvendelsesområdet bør 
direktivet desuden ikke anvendes på beskatnings- og toldmæssige spørgsmål. Endelig er 
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forholdet mellem virksomheder omfattet af princippet om aftalefrihed, og virksomheder bør 
derfor holdes ude af direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 40
Artikel 1, stk. 2

2. Dette direktiv finder anvendelse på det 
civil- og handelsretlige område.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
grænseoverskridende mæglinger på det 
civil- og handelsretlige område. Det 
omfatter hverken beskatnings-, told- eller 
forvaltningsmæssige sager eller statens 
ansvar for handlinger eller undladelser 
begået under udøvelse af offentlig 
myndighed ("acta jure imperii").

Or. fr

Begrundelse

Traktatens artikel 65 fastsætter, at hele direktivets anvendelsesområde - og ikke blot en enkelt 
af direktivets bestemmelser - skal begrænses til mæglingssager, der har en faktisk 
grænseoverskridende karakter. Hvis traktatens artikel 65 tillod, at der træffes 
foranstaltninger, der skal gælde for alle konflikter uden hensyntagen til, om de reelt er 
grænseoverskridende eller ej, er det klart, at den langt overvejende del af de berørte 
konflikter ville være interne. Bestemmelserne i traktatens artikel 65, som både lægger vægt 
på, at de foranstaltninger, der træffes på dens grundlag, skal bidrage til det indre markeds 
funktion, og at de civilretlige spørgsmål, som foranstaltningerne skal vedrøre, skal have 
grænseoverskridende virkninger, ville i så fald åbenlyst blive krænket. 

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 41
Artikel 1 a (ny)

Artikel 1a 
I dette direktiv forstås ved 
grænseoverskridende mægling en sag, 
hvor:
a) det sted, hvor der er sket en skade, som 
der søges erstatning for, befinder sig i en 
anden medlemsstat end den, hvor en af 
parterne har sin bopæl eller sit sædvanlige 
opholdssted,
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b) de forhold, der ligger til grund for 
konflikten, har fundet sted i en anden 
medlemsstat end den, hvor en af parterne 
har sin bopæl eller sit sædvanlige 
opholdssted,
c) parterne i en mægling har deres bopæl 
eller sædvanlige opholdssted i to forskellige 
medlemsstater,
d) i det mindste en af parterne har sit 
sædvanlige opholdssted eller sin bopæl i en 
anden medlemsstat end den, hvor den 
aftale, som mæglingen munder ud i, skal 
eller vil skulle fuldbyrdes i.
Mæglingsinstitutionen befinder sig i en 
anden stat end den medlemsstat, hvor 
mindst en af parterne har sin bopæl eller sit 
sædvanlige opholdssted.

Or. fr

Begrundelse

Mægling er en proces, der adskiller sig fra konfliktløsning foretaget af en dommer. Det er 
derfor nødvendigt at finde en løsning, der er udformet i overensstemmelse hermed i 
forbindelse med definitionen af, hvad der forstås ved grænseoverskridende mægling. 
Definitionen bør være så bred som muligt og gælde for alle artikler i direktivet. Den er 
direkte inspireret af de løsninger, der vandt tilslutning under førstebehandlingen af forslaget 
om indførelsen af et europæisk betalingspåbud og under drøftelserne om små tvister.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 42
Artikel 2, litra a, afsnit 1

a) ”Mægling”: enhver proces, uanset 
hvordan den benævnes eller omtales, hvor to 
eller flere parter i en tvist bistås af en 
tredjepart med henblik på at indgå en aftale 
om bilæggelse af tvisten, hvad enten 
processen er indledt af parterne, foreslået
eller pålagt af en domstol eller foreskrevet i 
en medlemsstats nationale lovgivning.

a) ”Mægling”: en proces, uanset hvordan 
den benævnes eller omtales, hvor to eller 
flere parter i en tvist forsøger at indgå en 
aftale om bilæggelse af deres tvist ved hjælp 
af en mægler. Denne proces kan indledes af 
parterne, foreslås eller pålægges af en 
domstol med parternes accept.

Or. fr
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Begrundelse

Denne definition præciserer, at formået med mæglingen er at forsøge af nå til en aftale ved 
hjælp af en mægler, som ikke har til opgave at bistå parterne. Den præciserer desuden, at 
mæglingsprocessen altid forudsætter parternes accept. Dette er en betingelse, der er helt 
afgørende for, at den kan blive en succes.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 43
Artikel 2, litra a, afsnit 1

a) ”Mægling”: enhver proces, uanset 
hvordan den benævnes eller omtales, hvor to 
eller flere parter i en tvist bistås af en 
tredjepart med henblik på at indgå en aftale 
om bilæggelse af tvisten, hvad enten 
processen er indledt af parterne, foreslået 
eller pålagt af en domstol eller foreskrevet i 
en medlemsstats nationale lovgivning.

a) ”Mægling”: enhver proces, uanset 
hvordan den benævnes eller omtales, hvor to 
eller flere parter i en tvist frivilligt bistås af 
en mægler med henblik på at indgå en aftale 
om bilæggelse af tvisten, hvad enten 
processen er indledt af parterne eller
foreslået af en domstol.

Or. fr

Begrundelse

Det bør være et centralt element i mæglingen, at parterne er indforstået. Den foreslåede 
definition er i strid med princippet om parternes frie vilje og tilsidesætter kravet om deres 
accept. I øvrigt risikeret man med henvisningen til en tredjepart at udelukke metoder til en 
mindelig tvistbilæggelse, der foreslås af en virksomhed, hvilket udgør størsteparten af de 
mæglingsordninger, der anvendes i forbrugskonflikter. 

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 44
Artikel 2, litra a, afsnit 1

a) ”Mægling”: enhver proces, uanset 
hvordan den benævnes eller omtales, hvor 
to eller flere parter i en tvist bistås af en 
tredjepart med henblik på at indgå en 
aftale om bilæggelse af tvisten, hvad enten 
processen er indledt af parterne, foreslået 
eller pålagt af en domstol eller foreskrevet 
i en medlemsstats nationale lovgivning.

a) ”Mægling”: en frivillig proces, som 
uanset hvordan den benævnes eller omtales 
udgør en struktureret proces, hvor to eller 
flere parter i en tvist selv forsøger at indgå 
en aftale om bilæggelse af deres tvist med 
bistand af en mægler.



PE 380.658v01-00 10/24 AM\635408DA.doc

DA

Or. de

Begrundelse

Tilstræber at forbedre definitionen af mægling ved at gøre den mere tydelig. Det skal navnlig 
fremhæves, at der i forbindelse med mægling er tale om en frivillig proces.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 45
Artikel 2, litra b

b) ”Mægler”: en tredjepart, som leder en 
mægling, uanset den pågældende tredjeparts
benævnelse eller profession i den 
pågældende medlemsstat og den måde, 
hvorpå tredjeparten er udpeget eller 
anmodet om at lede mæglingen.

b) ”Mægler”: en person, som leder en 
mægling, uanset den pågældende persons
benævnelse eller profession i den 
pågældende medlemsstat og den måde, 
hvorpå personen er udpeget eller anmodet 
om at lede mæglingen.

Or. fr

Begrundelse

Metoder til en mindelig tvistbilæggelse, der foreslås af en virksomhed, udgør størsteparten af 
de mæglingsordninger, der anvendes i forbrugskonflikter. Ved at henvise til en tredjepart 
risikerer man at skabe usikkerhed omkring det forhold, der kan eksistere mellem 
virksomheden og mægleren, som bl.a. sikrer forbrugeren gratis adgang til mægling. 

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 46
Artikel 2, litra b

b) "Mægler": en tredjepart, som leder en 
mægling, uanset den pågældende 
tredjeparts benævnelse eller profession i 
den pågældende medlemsstat og den måde, 
hvorpå tredjeparten er udpeget eller 
anmodet om at lede mæglingen.

b) "Mægler": en tredjeperson, der er 
udpeget på et sådant grundlag, at det med 
rimelighed kan forventes, at mæglingen 
vil blive gennemført på en professionel, 
upartisk og kompetent måde, uanset den 
pågældende tredjepersons benævnelse eller 
profession i den pågældende medlemsstat 
og den måde, hvorpå tredjepersonen er 
udpeget eller anmodet om at lede 
mæglingen.



AM\635408DA.doc 11/24 PE 380.658v01-00

DA

Or. de

Begrundelse

Den oprindelige definition i Kommissionens forslag er for vag og fører til retsusikkerhed. En 
reference til den adfærdskodeks for mæglere, som Kommissionen har udarbejdet på egen 
hånd, er hverken ønskværdig eller passende, da EU-lovgiveren ikke var inddraget i 
udarbejdelsen af denne kodeks. Ved en reference til adfærdskodeksen ville man desuden 
opstille et hierarki af kodekser, der forfordeler hensigtsmæssige og velegnede nationale 
adfærdskodekser.

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 47
Artikel 2, litra b a (nyt)

ba) En grænseoverskridende sag i dette 
direktivs forstand foreligger, når en af 
parterne i mæglingen har sin bopæl eller 
sit sædvanlige opholdssted i en anden 
medlemsstat end den medlemsstat, hvor 
mæglingen finder sted.
Bopælen bestemmes i overensstemmelse 
med artikel 59 og 60 i 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 område1.
Det afgørende tidspunkt for bestemmelsen 
af, om der er tale om en 
grænseoverskridende sag, er det tidspunkt, 
hvor parterne aftaler at anvende mægling.
1 EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne i EF-traktatens artikel 65, som direktivet hviler på, giver kun EU kompetence 
til at regulere grænseoverskridende sager. EU har ikke kompetence til at regulere sager, der 
vedrører rent nationale forhold. Bestemmelsen af det relevante tidspunkt i forbindelse med en 
grænseoverskridende sag sker i overensstemmelse med beregningen i dette direktivs artikel 7, 
stk. 1, litra a).
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Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 48
Artikel 2 a (ny)

Artikel 2a
1. Kvaliteten af mæglingen sikres af de 
kriterier, der er fastlagt og defineret i 
Kommissionens henstillinger 98/257/EF af 
30. maj 1998 og 2001/310/EF af 4. april 
2001: upartiskhed, gennemsigtighed, 
effektivitet, billighed, repræsentation, 
uafhængighed, kontradiktion, lovlighed og 
frihed.
2. Medlemsstaterne fremmer udviklingen af 
en ordning til godkendelse af nationale 
institutioner, som udbyder uddannelser 
inden for mægling.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af betydningen af kvalitet i forbindelse med mægling bør dette aspekt behandles 
i artikel 2a og ikke først i artikel 4. For at sikre mæglingens kvalitet bør der desuden henvises 
til Kommissionens tidligere indsats på området: henstilling 98/257/EF af 30. maj 1998 og 
2001/310/EF af 4. april 2001.

En mæglers kompetencer hidrører som regel fra hans erhvervserfaring, og direktivet bør ikke 
fremstille uddannelse som en betingelse for effektivitet i forbindelse med mægling. Da der 
foregår en udvikling af uddannelser på dette område, bør medlemsstaterne derimod fremme 
udviklingen af en ordning til godkendelse af institutioner, der udbyder sådanne uddannelser, 
for at sikre deres kvalitet.

Ændringsforslag af Bert Doorn

Ændringsforslag 49
Artikel 2 a (ny)

Artikel 2a
1. Ved grænseoverskridende sag forstås i 
dette direktiv en sag, hvori mindst en af 
parterne i mæglingen har sin bopæl eller 
sit sædvanlige opholdssted i en anden 
medlemsstat end den medlemsstat, hvor 
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mæglingen finder sted.
2. Bopælen bestemmes i overensstemmelse 
med artikel 59 og 60 i 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.
3. En sags grænseoverskridende karakter 
bestemmes ud fra det tidspunkt, hvor 
begæringen om et europæisk 
betalingspåbud i medfør af denne 
forordning indgives til den kompetente ret.

Or. nl

Begrundelse

Et eventuelt direktiv bør kun omfatte grænseoverskridende sager.

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 50
Artikel 3, stk. 1

1. En domstol, ved hvilken der anlægges 
sag, kan, når det er hensigtsmæssigt og 
under hensyntagen til alle sagens 
omstændigheder, opfordre parterne til at 
anvende mægling til at løse tvisten. 
Domstolen kan under alle omstændigheder 
pålægge parterne at deltage i et 
informationsmøde om brugen af mægling.

1. En domstol, ved hvilken der anlægges 
sag, kan, når det er hensigtsmæssigt og 
under hensyntagen til alle sagens 
omstændigheder, foreslå parterne at anvende 
mægling til at løse tvisten. 

Or. de

Begrundelse

Da mægling er en frivillig proces, kan en domstol i bedste fald foreslå mægling. Derfor kan 
der heller ikke være nogen forpligtelse til at deltage i et informationsmøde.
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Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 51
Artikel 3, stk. 2

2. Dette direktiv berører ikke national 
lovgivning, som gør brugen af mægling 
obligatorisk eller underlægger den 
incitamenter eller sanktioner, hvad enten 
det sker før eller efter, at der er indledt en 
retssag, forudsat at den pågældende 
lovgivning ikke begrænser retten til adgang 
til retssystemet, specielt i situationer, hvor 
en af parterne er bosiddende i en anden 
medlemsstat end den medlemsstat, hvor 
domstolen er beliggende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 52
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

2a. Mægling er en frivillig proces.

Or. en

Begrundelse

Det bør fremstå mere klart, at mægling er en frivillig proces. 

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 53
Artikel 3, stk. 2 b (nyt)

2b. Medlemsstaterne bør give forbrugerne 
udstrakt oplysning om muligheden af og 
fordelene ved mægling. Der bør gives 
præcise oplysninger om adgangen til en 
mæglingsordning på "konfliktstedet".

Or. en
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Begrundelse

Øget bevidsthed om adgangen til mæglingsordninger er en ufravigelig betingelse for deres 
succes.

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 54
Artikel 4

Sikring af mæglingens kvalitet Mæglingens kvalitet

1. Kommissionen og medlemsstaterne 
fremmer og støtter udviklingen af frivillige 
adfærdskodekser og overholdelsen heraf 
blandt mæglere og organisationer, der 
leverer mæglingsydelser, både på 
fællesskabsplan og på nationalt plan, samt 
andre effektive kvalitetskontrolordninger for 
levering af mæglingsydelser.

1. Medlemsstaterne fremmer og støtter på 
enhver måde, som de finder egnet,
udviklingen af frivillige adfærdskodekser 
samt andre effektive 
kvalitetskontrolordninger for levering af 
mæglingsydelser.

2. Medlemsstaterne fremmer og støtter 
uddannelsen af mæglere med henblik på at 
gøre det muligt for parterne i en tvist at 
vælge en mægler, som effektivt kan lede en 
mægling på den måde, som parterne 
forventer.

2. Medlemsstaterne fremmer og støtter 
grundlæggende og videregående 
uddannelse af mæglere for at sikre, at 
mæglinger ledes på en måde, der er 
retfærdig, effektiv, upartisk og kompetent 
over for parterne, og at procedurerne er 
afpasset efter forholdene omkring 
mæglingen.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at mægling skal ske på en måde, der er retfærdig, effektiv, 
upartisk og kompetent, og at mæglingsprocedurerne er afpasset efter forholdene omkring 
mæglingen. En reference til den europæiske adfærdskodeks for mæglere ville heller ikke være 
passende på dette sted.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 55
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)
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1a. I mægling mellem virksomheder og 
forbrugere finder principperne i 
Kommissionens henstilling 2001/310/EF 
om principper for udenretslige organer til 
mindelig bilæggelse af tvister på 
forbrugerområdet anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 56
Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at en aftale, som 
er indgået som et resultat af mægling, på 
anmodning af parterne kan bekræftes af en 
domstol eller en offentlig myndighed i en 
dom, en afgørelse, et bekræftet dokument 
eller i en anden form, der giver aftalen 
samme retskraft som en dom efter national 
lovgivning, forudsat at aftalen ikke strider 
mod fællesskabsretten eller den nationale 
lovgivning i den medlemsstat, hvor 
anmodningen fremsættes.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en aftale, som 
er opnået som et resultat af mægling, på 
udtrykkelig anmodning af de to parter kan 
bekræftes af en domstol eller en offentlig 
myndighed i en dom, en afgørelse, et 
bekræftet dokument eller i en anden form, 
der giver aftalen samme retskraft som en 
dom efter national lovgivning, forudsat at 
aftalen ikke strider mod fællesskabsretten 
eller den nationale lovgivning i den 
medlemsstat, hvor anmodningen fremsættes.

Or. fr

Begrundelse

Det er en grundlæggende forudsætning, at de to parter skal være indforstået, og således bør 
en domstol kun kunne fuldbyrde en aftale på de to parters udtrykkelige anmodning. 

Ændringsforslag af Giuseppe Gargani

Ændringsforslag 57
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Aftalens indhold kan gives retskraft i en 
dom, en afgørelse eller et dokument, der er 
bekræftet af en domstol eller en anden 
kompetent offentlig myndighed i 
overensstemmelse med lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor anmodningen 
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fremsættes.

Or. it

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 58
Artikel 6

Bevismidlernes antagelighed under civile 
retssager

Fortrolighed i forbindelse med mægling

1. Mæglere samt enhver person, der 
deltager i administrationen af 
mæglingsydelser, må under civile retssager 
ikke afgive vidneforklaring eller fremlæge 
bevismidler vedrørende følgende:

1. Eftersom mægling skal finde sted på en 
måde, der respekterer fortrolighed og 
"legal privilege", sikrer medlemsstaterne, 
at hverken mæglerne eller andre parter 
eller de, der er involveret i 
administrationen af mæglingsprocessen -
medmindre parterne indgår aftale om noget 
andet - har ret til eller er forpligtet til i 
retssager eller mægling på det civil- og 
handelsretlige område at fremlægge 
oplysninger eller bevismidler vedrørende en 
mægling, dog med undtagelse af følgende 
tilfælde:

a) en opfordring fra en part til at indlede 
mægling eller det forhold, at en part var 
villig til at deltage i mægling

a) på grund af tvingende hensyn til den 
offentlige orden, specielt når det er 
nødvendigt for at sikre beskyttelsen af børn 
eller for at forhindre, at en persons fysiske 
eller psykologiske integritet skades, eller

b) de holdninger eller forslag, som en part 
har fremsat under mæglingen med hensyn 
til en mulig løsning af tvisten

b) når fremlæggelse er nødvendig for at 
gennemføre eller fuldbyrde en aftale, der er 
et resultat af mægling. 

c) udtalelser eller indrømmelser fra en part 
under mæglingen
d) forslag fra mægleren
e) det forhold, at en part har givet udtryk 
for sin vilje til at acceptere et 
mæglingsforslag fra mægleren
f) et dokument, som er udarbejdet 
udelukkende med henblik på mæglingen.
2. Stk. 1 finder anvendelse uanset de 
nævnte oplysningers eller bevismidlers 

2. Intet i ovenstående stykke er til hinder 
for, at medlemsstaterne kan vedtage 
strengere foranstaltninger for at beskytte 
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form. fortrolighed i forbindelse med mægling. 
3. En domstol eller en anden retslig 
myndighed må ikke under en civil retsssag 
kræve de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
fremlagt, og hvis disse oplysninger tilbydes 
som bevismidler i strid med stk. 1, 
behandles disse bevismidler som 
uantagelige. Sådanne oplysninger kan dog 
fremlægges eller antages som bevismidler
a) i det omfang, det er nødvendigt i 
forbindelse med gennemførelsen eller 
fuldbyrdelsen af en aftale, som er indgået 
som et direkte resultat af mæglingen
b) på grund af tvingende hensyn til den 
offentlige orden, specielt når det er 
nødvendigt for at sikre beskyttelsen af børn 
eller for at forhindre, at en persons fysiske 
eller psykologiske integritet skades, eller
c) hvis mægleren
og parterne giver deres samtykke.
4. Bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 finder 
anvendelse, hvad enten retssagen drejer sig 
om den tvist, som mæglingen vedrører eller 
vedrørte, eller ej.
5. Uanset stk. 1 bliver bevismidler, som 
normalt er antagelige under retssager, ikke 
uantagelige som følge af, at de er blevet 
brugt under mægling.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag indfører minimumsregler om fortrolighed for så vidt angår forholdet 
mellem mægling og civile retssager, men ikke herudover. Det er på den ene side udformet til 
at tage højde for den omstændighed, at i retssystemer, der bygger på sædvaneret, er 
fortrolighed et spørgsmål om "legal privilege". På den anden side er der ikke megen fornuft i 
at fastsætte, at parterne ikke kan forpligtes til at fremlægge oplysninger eller bevismidler, 
hvis de har ret til det.
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Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 59
Artikel 6, stk. 3

3. En domstol eller en anden retslig 
myndighed må ikke under en civil retsssag 
kræve de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
fremlagt, og hvis disse oplysninger tilbydes 
som bevismidler i strid med stk. 1, 
behandles disse bevismidler som 
uantagelige. Sådanne oplysninger kan dog 
fremlægges eller antages som bevismidler

3. En domstol eller en anden retslig 
myndighed må ikke under en civil retsssag 
kræve de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
fremlagt, og hvis disse oplysninger tilbydes 
som bevismidler i strid med stk. 1, 
behandles disse bevismidler som 
uantagelige. Sådanne oplysninger kan dog 
fremlægges eller antages som bevismidler

a) i det omfang, det er nødvendigt i 
forbindelse med gennemførelsen eller 
fuldbyrdelsen af en aftale, som er indgået 
som et direkte resultat af mæglingen
b) på grund af tvingende hensyn til den 
offentlige orden, specielt når det er 
nødvendigt for at sikre beskyttelsen af børn 
eller for at forhindre, at en persons fysiske 
eller psykologiske integritet skades, eller

a) på grund af tvingende hensyn til den 
offentlige orden, specielt når det er 
nødvendigt for at sikre beskyttelsen af børn 
eller for at forhindre, at en persons fysiske 
eller psykologiske integritet skades, eller

c) hvis mægleren b) hvis mægleren
og parterne giver deres samtykke. og de to parter giver deres samtykke.

Or. fr

Begrundelse

Mens stk. 1 og 2 betoner den nødvendige fortrolighed omkring processen, forekommer litra a) 
i stk. 3 derfor at være i modstrid med dette princip. 

Eftersom litra a) i stk. 3 sætter spørgsmålstegn ved fortrolighedsprincippet, bør det den udgå. 
Desuden bør det i litra c) i stk. 3 præciseres, at det er de to parter, der skal give deres 
samtykke.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 60
Artikel 6, stk. 3, litra b

b) på grund af tvingende hensyn til den 
offentlige orden, specielt når det er 
nødvendigt for at sikre beskyttelsen af børn 
eller for at forhindre, at en persons fysiske 

b) på grund af tvingende hensyn til den 
offentlige orden, specielt når det er 
nødvendigt for at sikre beskyttelsen af børn 
og forbrugere eller for at forhindre, at en 
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eller psykologiske integritet skades, eller persons fysiske eller psykologiske integritet 
skades, eller

Or. en

Begrundelse

Jeg anerkender betydningen af fortrolighed i mægling generelt. I forbindelse med 
forbrugermægling spiller princippet om gennemsigtighed imidlertid en stor rolle, navnlig i 
forhold til selve processen (oplysninger om særlige forhold ved processen, omkostninger, 
aftalens status osv.) og udfaldet af den. I modsætning til hvad der gør sig gældende for 
erhvervslivet, som vil kunne føle, at dokumentation om sager vil kunne skade omdømmet, er 
fastsættelsen af en dokumentationsordning vigtig for forbrugerpolitikken. 
Forbrugermæglingens nødvendige frivillige karakter bør ikke betragtes som en undskyldning 
for at undergrave gennemsigtighedsprincippet.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 61
Artikel 6 a (ny)

Artikel 6a
1. Ingen bestemmelse i artikel 6a kan 
fortolkes således, at den stiller krav til 
mægleren om fortrolighed, hvis denne ikke 
kunne have kendskab til mæglingens 
grænseoverskridende karakter på det 
tidspunkt, hvor parterne gav deres 
samtykke til at benytte mægling. 
2. Ingen bestemmelse i dette direktiv kan 
fortolkes således, at den påvirker et krav 
om fortrolighed, der er fastsat i 
medlemsstatens lovgivning, og som i givet 
fald finder anvendelse på mægleren.

Or. fr

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 62
Artikel 7, stk. 1

1. Efter tvistens opståen afbrydes fristen for 
forældelse eller anden rettighedsfortabelse 

1. Efter tvistens opståen afbrydes fristen for 
forældelse eller anden rettighedsfortabelse 
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som følge af fristoverskridelse vedrørende 
det krav, som mæglingen vedrører, når:

som følge af fristoverskridelse vedrørende 
det krav, som mæglingen vedrører, når:

a) parterne bliver enige om at anvende 
mægling

a) parterne bliver enige om at anvende 
mægling

b) en domstol pålægger parterne at anvende 
mægling, eller

b) en domstol foreslår parterne at anvende 
mægling.

c) der af en medlemsstats nationale 
lovgivning følger en forpligtelse til at 
anvende mægling.

Or. fr

Begrundelse

Artiklen bør bringes i overensstemmelse med stillerens fjerde ændringsforslag, der vedrører 
parternes accept. 

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 63
Artikel 7, stk. 2

2. Når mæglingen er endt, uden at der er 
indgået en aftale, begynder 
forældelsesfristen at løbe igen fra det 
tidspunkt, hvor mæglingen sluttede, uden at 
der var indgået en aftale, at regne fra den 
dato, hvor en eller begge parter eller 
mægleren erklærer, at mæglingen er 
afsluttet, eller rent faktisk trækker sig ud af 
mæglingen. Fristen løber under alle 
omstændigheder i mindst en måned fra den 
dato, hvor den begynder at løbe igen, 
undtagen når der er tale om en frist, inden 
for hvilken der skal anlægges sag for at 
forhindre, at et foreløbigt eller tilsvarende 
retsmiddel mister sin retsvirkning eller 
ophæves.

2. Når mæglingen er endt uden at have ført 
til en mindelig bilæggelse af tvisten, 
begynder forældelsesfristen at løbe igen fra 
det tidspunkt, hvor mæglingen sluttede, uden 
at der var indgået en aftale, at regne fra den 
dato, hvor en eller begge parter eller 
mægleren erklærer, at mæglingen er 
afsluttet, eller rent faktisk trækker sig ud af 
mæglingen. Fristen løber under alle 
omstændigheder i mindst en måned fra den 
dato, hvor den begynder at løbe igen, 
undtagen når der er tale om en frist, inden 
for hvilken der skal anlægges sag for at 
forhindre, at et foreløbigt eller tilsvarende 
retsmiddel mister sin retsvirkning eller 
ophæves.

Or. fr
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Begrundelse

Det mest almindelige resultat af en vellykket mæglingsproces er, at tvisten bilæggelse, uden at 
det er nødvendigt, at mægleren afgiver en udtalelse. Direktivforslaget bør derfor ikke 
formuleres således, at det betragtes som en betingelse for en vellykket mæglingsprocedure, at 
der indgås en aftale.

Ændringsforslag af Diana Wallis

Ændringsforslag 64
Artikel 7, stk. 2 a (nyt)

2a. Kommissionen overvejer muligheden af 
at fremsætte et forslag om et redskab 
vedrørende yderligere harmonisering af 
forældelses- og rettighedsfortabelsesfrister 
med det formål at få det indre marked til at 
fungere bedre.

Or. en

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 65
Artikel 7 a (ny)

Artikel 7a
Oplysning til borgerne

1. Medlemsstaterne stiller navnlig via 
Internettet oplysninger til rådighed for 
borgerne vedrørende adgang til 
mæglingstjenester og mæglere, fortrinsvis 
mæglere, som efterlever den europæiske 
adfærdskodeks for mæglere. 
2. Medlemsstaterne tilskynder retsvæsenets 
aktører til at oplyse deres klienter om 
muligheden af mægling.

Or. fr
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Begrundelse

Mange medlemsstater har ikke nogen ordning for akkreditering af mæglere. En sådan 
ordning indebærer, at staten permanent skal føre kontrol med mæglingens kvalitet og er 
forpligtet til at ajourføre listerne over mæglere og udarbejde diplomer, og at der er risiko for, 
at den drages til ansvar, hvis en mægler begår en fejl. Dette vil endvidere kunne opfattes som 
en form for skjult reklame, eftersom listerne ikke permanent vil kunne være udtømmende og 
ajourførte. Disse opgaver bør ikke påføres medlemsstaterne via en artikel om oplysning til 
borgerne. Det bør foretrækkes blot at pålægge medlemsstaterne at sørge for, at der er nem 
adgang til oplysninger om mægling og mæglere, f.eks. gennem samarbejde med 
brancheorganisationer, og at fremme en politik for kvalitet i forbindelse med mægling via 
indførelse af en mærkningsordning, der forvaltes af aktørerne selv.

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 66
Artikel 7 a (ny)

Artikel 7a
Oplysning til borgerne

Medlemsstaterne sikrer, at borgerne har 
adgang til oplysninger om, hvordan der 
rettes henvendelse til akkrediterede 
mæglingsudbydere og mæglere.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at offentligheden oplyses om, hvordan der 
opnås adgang til akkrediterede mæglere.

Ændringsforslag af Bert Doorn

Ændringsforslag 67
Artikel 9, stk. 1

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
1. september 2007. Medlemsstaterne 
underretter straks Kommissionen herom.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative foranstaltninger i 
kraft eller sikrer, at parterne i en mægling 
gennem frivillige aftaler indfører de 
nødvendige foranstaltninger, hvorved 
medlemsstaterne træffer alle påkrævede 
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forsigtighedsforanstaltninger for til 
stadighed at sikre, at de resultater, der er 
foreskrevet i direktivet, nås, for at 
efterkomme dette direktiv senest den 1. 
september 2008, med undtagelse af artikel 
8, hvis bestemmelser skal efterkommes med 
virkning fra den 1. september 2009. 
Medlemsstaterne underretter straks 
Kommissionen om disse foranstaltninger.

Or. nl

Begrundelse

Det bør være muligt at gennemføre direktivet via selvregulering. 
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