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BILAG 

REAKTIONER PÅ HANDLINGSPLANEN "EN MERE 
SAMMENHÆNGENDE EUROPÆISK AFTALERET" 

1. INDLEDNING 

Siden udgivelsen af handlingsplanen om en mere sammenhængende europæisk 
aftaleret har Rådet og Europa-Parlamentet i september 2003 vedtaget henholdsvis en 
resolution og en beslutning desangående, og Kommissionen har modtaget bidrag fra 
122 aktører (se tillægget). Denne fortsatte interesse fra Fællesskabets institutioners 
og aktørernes side efter den første høring, som blev lanceret i form af en meddelelse 
om europæisk aftaleret i juli 2001, illustrerer vigtigheden af den proces, som 
Kommissionen har iværksat. Mange bidragydere gav udtryk for tilfredshed med 
videreførelsen af hørings- og diskussionsprocessen. 

Alle de bidrag, der er modtaget indtil slutningen af…….2003, er medtaget i dette 
dokument, og Kommissionen vil ligeledes tage notits af yderligere bidrag, som måtte 
indløbe senere. 

Under punkt 2 findes en oversigt over EU-institutionernes reaktioner. Punkt 3 
indeholder en analyse af alle øvrige bidragyderes reaktioner på hver af de tre 
foranstaltninger, som høringen vedrørte. 

Formålet med denne sammenfatning er at præsentere det, som Kommissionen ser 
som essensen af de bidrag, der er modtaget under høringen. Sammenfatningen 
dækker dog ikke alle nuancer i svarene. Kommissionen har imidlertid på sit websted 
offentliggjort det fulde indhold af alle elektronisk indsendte svar, dog med 
undtagelse af de tilfælde, hvor respondenterne ikke har givet tilladelse til hertil. De 
bidragydere, som udtrykkeligt har anmodet om fortrolighed, fremgår derfor heller 
ikke af listen over bidragydere i tillæg I.  

Kommissionens websted om europæisk aftaleret har følgende internetadresse: 

http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.htm 

2. REAKTIONER FRA EU-INSTITUTIONER OG EU-ORGANER 

Kommissionens handlingsplan blev forelagt Rådet (konkurrenceevne) den 19. maj 
2003. Europa-Parlamentet vedtog en beslutning herom den 2. september 2003, mens 
Rådet vedtog sin resolution den 22. september 2003. Den Europæiske 
Investeringsbank sendte sin reaktion på Kommissionens handlingsplan den 21. juli 
2003. 

2.1. Rådets resolution 

Rådet glæder sig over handlingsplanen og Kommissionens hensigt om at anvende 
forslagene heri til at forfølge målet om udvikling af et område for frihed, sikkerhed 
og retfærdighed. Generelt understreger Rådet, at det er vigtigt, at der let og effektivt 
kan foretages transaktioner på tværs af grænserne i det indre marked. Rådet nævner, 
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at det vil være nyttigt at træffe passende og afbalancerede foranstaltninger for at lette 
indgåelsen af grænseoverskridende kontrakter, mindske transaktionsomkostningerne 
og gøre det muligt for alle virksomheder og forbrugere at udnytte det indre markeds 
fordele fuldt ud. 

For så vidt angår de specifikke foranstaltninger, som foreslås i handlingsplanen, 
hilser Rådet Kommissionens hensigt om at udarbejde en fælles referenceramme 
velkommen. Rådet bekræfter, at den fælles referenceramme, som Kommissionen har 
foreslået, vil kunne bidrage til at forbedre kvaliteten og sammenhængen i såvel 
nuværende som kommende fællesskabslovgivning på området. Med hensyn til de 
metoder, som skal anvendes ved udvikling af den fælles referenceramme, nævner 
Rådet, at rammen principielt bør være i overensstemmelse med forholdene på det 
indre marked og således med erhvervslivets og forbrugernes praktiske behov. 
Medlemsstaterne bør spille en aktiv rolle i udarbejdelsen og videreudviklingen af den 
fælles referenceramme. Derfor opfordrer Rådet Kommissionen til at etablere 
passende mekanismer både på politisk plan og ekspertplan for at gøre det muligt for 
alle medlemsstater, Rådet og Europa-Parlamentet, samt forskere, advokater og andre 
aktører at deltage aktivt i den videre udvikling af den fælles referenceramme. Disse 
mekanismer skal sammen med tilstrækkelig høring sikre, at den fælles 
referenceramme i passende omfang tager højde for subsidiaritetsprincippet, 
erhvervslivets og forbrugernes praktiske behov og de etablerede strukturer samt 
retlige kulturer i medlemsstaterne. Desuden bør det forskningsprojekt, som er 
planlagt i forbindelse med det sjette rammeprogram for forskning og teknologisk 
udvikling, udføres på en måde, som afspejler medlemsstaternes forskellige retlige 
traditioner.  

Med hensyn til opfølgningen på den fælles referenceramme meddeler Rådet, at det 
for at opnå en mere gennemskuelig, sammenhængende og enklere aftaleret vil være 
særligt nyttigt yderligere at forbedre, konsolidere og kodificere den eksisterende EF-
lovgivning på det aftaleretlige område.  

Rådet understreger desuden, at det kan være nyttigt at fremme udviklingen af 
standardaftalevilkår for hele EU. Det understreger imidlertid, at sådanne generelle 
vilkår bør udvikles af de kontraherende parter selv, og at vilkårene bør overholde 
præceptive fællesskabsretlige regler og nationale bestemmelser, herunder 
bestemmelser vedrørende beskyttelse og oplysning af forbrugerne. Råder anser det 
for særligt nyttigt, at der indsamles oplysninger om eksisterende og kommende 
initiativer via det af Kommissionen planlagte websted, forudsat at offentliggørelsen 
på dette websted ikke tolkes som en form for godkendelse af sådanne initiativer. 

Idet det er nødvendigt med yderlige overvejelser om behovet for ikke-
sektorspecifikke foranstaltninger på det aftaleretlige område i EU f.eks. i form af et 
optionelt instrument, understreger Rådet, at Kommissionen bør drøfte sådanne 
foranstaltninger i nært samarbejde med medlemsstaterne og tage højde for princippet 
om grundlæggende aftalefrihed. 

Rådet understreger behovet for at sikre sammenhæng mellem opfølgningen på 
handlingsplanen og grønbogen om ændring af Rom-konventionen fra 1980 om den 
lov, som finder anvendelse på kontraktlige forpligtelser, til et fællesskabsinstrument 
og dets modernisering samt med De Forenede Nationers konvention om aftaler om 
internationale køb, som blev vedtaget i 1980 i Wien (CISG).  
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Kommissionen opfordres til regelmæssigt at underrette Rådet og til at mindst hver 12 
måned at rapportere om resultaterne af den iværksatte diskussionsproces og de 
fremskridt, som gøres. Omvendt opfordrer Rådet medlemsstaterne til at deltage 
aktivt i Kommissionens arbejde vedrørende de foreslåede 
opfølgningsforanstaltninger og til at opfordre nationale aktører til at afgive bidrag til 
de løbende diskussioner på fællesskabsplan. 

2.2. Europa-Parlamentets beslutning 

Europa-Parlamentet konstaterer med tilfredshed, at handlingsplanen gennem 
forslaget om en fælles referenceramme omfatter en fælles terminologi for særligt 
grundlæggende begreber og en løsning på typiske problemer. Det hæfter sig 
imidlertid ved, at Kommissionen ikke har indsendt konkrete foranstaltninger med en 
detaljeret tidsplan for de kommende år. Derfor opfordrer det Kommissionen til at 
prioritere udviklingen af den fælles referenceramme, at fuldende denne inden 
udgangen af 2006 for derefter at gennemføre den hurtigt. Europa-Parlamentet 
opfordrer Kommissionen til snarest muligt at få den fælles referenceramme udgivet 
på alle fællesskabssprog. 

Europa-Parlamentet gentager sin opfordring til Kommissionen om regelmæssigt at 
underrette Europa-Parlamentet om fremskridtene med den fælles referenceramme. 
Derudover opfordrer det til, at der under hvert formandskab for Rådet foregår en 
dialog mellem Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen, samtidig med at den 
politiske høringsproces fortsættes. Det opfordrer desuden til, at advokater inddrages i 
processen med at udvikle den fælles referenceramme. 

Yderligere foreslår Europa-Parlamentet, at den fælles referenceramme udvikles til en 
samling standardaftalevilkår, som stilles til rådighed for advokater, og opfordrer til, 
at den fælles referenceramme anvendes i praksis ved voldgiftsager. Europa-
Parlamentet glæder sig desuden over Kommissionens tilkendegivelse om, at den 
ønsker at skabe større sammenhæng i EU's forbrugerlovgivning. 

For så vidt angår det optionelle instrument beklager Europa-Parlamentet, at der ikke 
har været iværksat tidlige foranstaltninger for at frembringe sådanne instrumenter på 
visse områder som f.eks. forbrugertransaktioner og forsikring, hvor der ville kunne 
høstes væsentlige fordele både i form af et effektivt fungerende indre marked og i 
form af øgede transaktioner og handel inden for EU. Det er overbevist om, at en 
tidlig indsats på disse områder ville have bidraget til at skaffe oplysninger om 
handlingsplansprocessen og til udviklingen heraf. Derfor mener det, at den videre 
etablering af et optionelt instrument inden for visse sektorer, især sektorer som 
vedrører forbrugeraftaler og forsikringsaftaler, bør prioriteres. Følgelig opfordrer det 
Europa-Kommissionen til med henblik på at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau 
og integrering af hensigtsmæssige bindende bestemmelser at prioritere etableringen 
af et optionelt instrument på området for forbrugeraftaler og forsikringsaftaler. 

Mere overordnet opfordrer Europa-Parlamentet til, at der udarbejdes et regelsæt 
baseret på den fælles referenceramme, som i første omgang stilles til rådighed for de 
kontraherende parter på frivillig basis, og som eventuelt senere kunne gøres 
bindende. 

 5    



2.3. Den Europæiske Centralbank 

Den Europæiske Centralbank (ECB) hilser handlingsplanen velkommen og opfordrer 
Kommissionen til at fortsætte sit initiativ. Den nævner, at ordningerne for 
gennemførelsen af den fælles pengepolitik (f.eks. sikkerhedsstillelse for långivning 
under Eurosystemet) er et centralt element i Eurosystemets retlige rammer. 
Fællesskabet og aktørerne på det indre marked vil overordnet set kunne høste 
betydelige fordele i kraft af de foreslåede foranstaltninger. 

Med hensyn til Kommissionens hensigt om at udarbejde en fælles referenceramme 
understreger ECB, at et sådant initiativ ville være et vigtigt skridt mod 
gennemførelsen af det indre marked, og at det vil kunne øge den ensartede 
anvendelse af fællesskabslovgivning og sikre velfungerende transaktioner på tværs af 
landegrænserne. Det er værd at bemærke, at ECB i den forbindelse understreger, at 
den fælles referenceramme også vil kunne give inspiration til Eurosystemets retlige 
rammer. Eurosystemet ville således kunne henvise til en række faste anerkendte og 
etablerede vilkår, hvilket ville medføre en konsekvent fortolkning og anvendelse af 
Fællesskabets og Eurosystemets retsakter. 

Med hensyn til den fælles referencerammes indhold og struktur foreslår ECB blandt 
andet definitioner af udtryk som aftale, skade, force majeure, lovligt betalingsmiddel 
eller generelle regler om standardrentesatser i tilfælde af forsinket betaling. 

ECB finder tilgangen vedrørende fremme af udviklingen af standardaftalevilkår for 
hele EU interessant i lyset af manglen på fuld harmonisering, men gør opmærksom 
på, at en sådan tilgang ikke må skade princippet om aftalefrihed. 

ECB opfordrer desuden Kommissionen til at fortsætte initiativet vedrørende det 
optionelle instrument og tilbyder sin støtte hertil. Den vurderer de potentielle fordele 
både for Fællesskabet og aktørerne på det indre marked som værende betydelige og 
ser det optionelle instrument som en metode til at harmonisere aftalelovgivningen, 
som er forenelig med princippet om aftalefrihed. Desuden forekommer instrumentet 
velegnet til at sikre den fleksibilitet, som er nødvendig for et velfungerende marked. 
Det kan bidrage til at mindske transaktionsomkostningerne for det indre markeds 
aktører og kan desuden forbedre EU-markedets konkurrenceevne internationalt set. 

ECB nævner muligheden for et optionelt instrument, der omfatter det aftaleretlige 
område for værdipapirer for at gøre det muligt for udstedere at udstede værdipapirer 
med hjemmel i et sådant instrument. Instrumentet skulle således omfatte regler for 
forsikringsvilkår, udstedernes forpligtelser over for investorer og tredjemand, regler 
for udstedernes underretning af og kommunikation med investorer, regler vedrørende 
tidsfrister osv. 

3. REAKTIONER I FORBINDELSE MED KOMMISSIONENS 
HØRINGSPROCES 

Mange bidragydere nævner problemer i form af barrierer, som forhindrer ensartet 
anvendelse af fællesskabslovgivningen eller et velfungerende indre marked. Dette 
afsnit omhandler imidlertid udelukkende reaktionerne vedrørende de tre 
foranstaltninger, som er opstillet i handlingsplanen. 
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3.1. Forbedring af kvaliteten af den gældende fællesskabsret på det aftaleretlige 
område 

3.1.1. Regeringssvar 

Regeringssvarene fra alle medlemsstater (med visse undtagelser for Frankrigs og 
UK's vedkommende), tiltrædende lande samt EØS/EFTA-lande støtter foranstaltning 
I. Regeringerne mener, at den generelt vil forbedre en ensartet anvendelse af 
fællesskabslovgivningen og bidrage til et velfungerende indre marked.  

Det står ligeledes klart, at alle regeringerne fra de medlemsstater, som har svaret, 
erklærer sig villige til at medvirke enten som medlemsstater eller i Rådet. Dog 
foreslår den ungarske regering, at regeringernes deltagelse begrænses til en 
konsultation. Andre medlemsstater (UK, Tyskland og Danmark) understreger på det 
kraftigste behovet for at inddrage medlemsstaterne samt deres egen villighed til at 
deltage aktivt. De ser medlemsstaternes deltagelse i etableringen af den fælles 
referenceramme som en metode til at sikre, at denne integreres i de efterfølgende EF-
foranstaltninger. I nogle regeringssvar (Østrig, Tyskland, Frankrig) fremhæves også 
behovet for, at aktørerne inddrages i etableringen af den fælles referenceramme. 

I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at der i adskillige bidrag spørges om, i 
hvilket omfang den fælles referenceramme bliver retligt eller politisk bindende. Den 
ungarske regering efterlyser en klarlægning af den kommende rammes politiske 
bindinger. Det østrigske justitsministerium kan kun støtte en bindende ramme, 
såfremt Rådet, Europa-Parlamentet og advokater inddrages i dens udvikling. Det 
tyske forbundsjustitsministerium og Bayerns justitsministerium peger på, at det ikke 
ville være tilstrækkeligt at integrere den fælles referenceramme i Kommissionens 
forslag. De foreslår, at de andre EU-institutioner, som er involveret i 
lovgivningsprocessen, ligeledes anvender rammen. Mens det tyske 
forbundsjustitsministerium lader metoden til at opnå dette stå åben, understreger den, 
at Rådet og Europa-Parlamentet bør påtage sig en politisk forpligtelse i den 
forbindelse. Justitsministeriet i Bayern foreslår, at Rådet og Europa-Parlamentet 
vedtager en fælles referenceramme, men går et skridt videre, idet det mener, at en 
bindende ramme bør overvejes. 

Der er en række forslag med hensyn til den fælles referencerammes indhold og 
struktur. Det tyske forbundsjustitsministerium er i store træk enig i de dele, der 
vedrører indgåelse af aftaler, gyldighed, fortolkning, resultater og bestemmelser om 
særlige aftaletyper (især købs-, tjenesteydelses- og forsikringsaftaler), 
kreditsikkerhed og uberettiget berigelse. Af mere detaljerede punkter kan nævnes 
formkrav, indgåelse af aftaler som referencepunkt for andre forpligtelser som f.eks. 
de pligtige oplysningers form, indhold og omfang samt sanktioner i tilfælde af 
overtrædelse af oplysningspligten; hertil kommer fortrydelsesret og betingelserne 
herfor, metoder og konsekvenser og i store træk området vedrørende ikke-opfyldelse 
af kontrakter. Med hensyn til dens struktur foreslås en mulig opdeling i generelle 
principper, grundlæggende vilkår og konkrete regler. Den portugisiske regering 
understreger især behovet for en fælles terminologi. Den understreger desuden 
vigtigheden af, at der lige fra starten tages højde for, at den fælles referenceramme 
kan være første skridt mod en europæisk civilret. Den bulgarske regering foreslår 
følgende indhold: fælles principper som grundlag for udviklingen af retsakter og 
fortolkningen heraf, ensartet terminologi og regler for indgåelse af aftaler, disses 
gyldighed, kraft og opfyldelse samt følger ved ikke-opfyldelse og muligheden for at 
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erklære dem ugyldige. Det danske justitsministerium opfordrer Kommissionen til at 
tage højde for internationale privatretlige bestemmelser og internationale initiativer, 
herunder FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG). 

Det østrigske justitsministerium understreger, at denne proces ikke må føre til 
svækkelse af forbrugerbeskyttelsen.  

I nogle regeringssvar (UK, Tyskland og Frankrig) hedder det, at Kommissionen ikke 
skal vente til den fælles referenceramme er afsluttet med at foreslå ændringer på de 
områder af den gældende fællesskabsret, hvor der er særligt behov for reform. 

3.1.2. Svar fra virksomhederne 

Virksomhedssvarene støtter generelt behovet for at forbedre sammenhængen og 
kvaliteten i den gældende fællesskabsret. Nogle ser dette som et ret begrænset 
projekt, der går ud på at eliminere åbenlyse usammenhænge inden for den gældende 
fællesskabsrets præcise parametre og uden mulighed for at rette op på mangler. 
Andre understreger behovet for forenkling af fællesskabsretten og ser dette som en 
reel mulighed for at skabe bedre betingelser for grænseoverskridende 
erhvervsaktivitet. Nogle respondenter frygter, at bestræbelserne på at udvikle den 
fælles referenceramme vil bortlede opmærksomheden fra det, de betragter som den 
højst prioriterede opgave med at forenkle den gældende fællesskabsret. Dog er kun 
én respondent principielt imod udviklingen af en fælles referenceramme og foreslår i 
stedet informationsudveksling om forskellige nationale bestemmelser. 

Mange respondenter fra erhvervslivet er fortalere for, at der udvikles en fælles 
referenceramme, således at der kan etableres aftalte principper, som danner grundlag 
for en gennemgang af retsforskrifterne. Nogle af disse understreger behovet for, at 
den fælles referenceramme baseres på grundige og brede undersøgelser, mens andre 
stiller praktiske spørgsmål til den fælles referencerammes form og omfang og peger 
på områder, som den bør omfatte. En respondent foreslår, at den fælles 
referenceramme skal indeholde generelle definitioner af abstrakte juridiske udtryk, 
men at sektorspecifikke definitioner i fællesskabslovgivningen bør have større 
retskraft end sådanne generelle definitioner. Efter en anden respondents mening bør 
den fælles referenceramme i første omgang omfatte købeloven og loven om 
tjenesteydelser samt indgåelse og ophør af aftaler, mens formkravene bør mindskes i 
lighed med oplysningskravene og nødvendigheden af at søge rådgivning. En anden 
respondent understreger, at rammerne ud over aftalerettens hovedelementer - om 
indgåelse af aftaler, form, annullering, opfyldelse og retsmidler, forpligtelser forud 
for kontraktindgåelse og særlige aftaletyper - også bør omfatte områder med tæt 
tilknytning til aftaleloven (lov om juridiske personer, repræsentation, 
kreditsikkerhed, ansvar uden for kontraktforhold). Med hensyn til den fælles 
referencerammes juridiske form, ønsker én respondent, at Kommissionen gør det 
klart, hvorvidt der er planlagt en retsakt eller en simpelt referencedokument. Kun to 
respondenter har udtrykkelige kommentarer til, hvorvidt en fælles referenceramme 
både skal gælde for transaktioner mellem virksomheder og forbrugere og for 
transaktioner mellem virksomhederne. Begge mener, at en referenceramme, som kun 
omfatter transaktioner mellem virksomheder og forbrugere, ville medføre en meget 
kunstig sondring, men at der sandsynligvis vil blive behov for at foretage passende 
sondringer mellem behandlingen af de to transaktionstyper. 
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Nogle få respondenter understreger, at udviklingen af en fælles referenceramme skal 
baseres på en detaljeret cost-benefitanalyse. Andre mener, at det er nødvendigt at 
inddrage aktører på markedet i arbejdet for at sikre, at der gøres noget ved de reelle 
barrierer i det indre marked, som disse aktører støder på. 

3.1.3. Svar fra forbrugerorganisationer 

Kun få forbrugerorganisationer har svaret. Blandt de, som gjorde, f.eks. Bureau 
Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), var der enighed om, at der er 
behov for at forbedre sammenhængen i den gældende fællesskabsret både med 
hensyn til dens indhold og konsekvensen i anvendelsen heraf. En peger på behovet 
for en særlig indsats på området for forsikringer og andre finansielle tjenesteydelser 
og hævder, at forbrugerne på trods af, at de sagtens kunne modtage sådanne ydelser 
på tværs af grænserne, endnu ikke har høstet fordelene ved øget konkurrence inden 
for disse sektorer. 

Alle fremhæver den særlige egenskab ved kontraktuelle forhold mellem 
virksomhederne og forbrugerne, nemlig en ulige magtstilling og forbrugernes heraf 
følgende manglende mulighed for i praksis at forhandle aftalevilkår med 
virksomhederne. Dette skal der tages højde for ved en eventuel revision. 

Efter forbrugerorganisationernes mening vanskeliggøres anvendelsen af en 
hensigtsmæssig fælles terminologi af manglen på generelle principper og definitioner 
på forbrugerlovgivningsområdet på EU-plan. De hævder, at dette resulterer i, at 
lovgivningen ofte er for upræcis og forvirrende. De opfordrer til, at lovgivningen 
udfærdiges i et klart sprog, som er forståeligt for alle. En understreger også behovet 
for, at forbrugerne oplyses om deres rettigheder, således at lovgivningen faktisk 
medvirker til at øge forbrugernes tillid til det indre marked. 

To respondenter peger på, at den fælles referenceramme spiller en rolle, når det 
drejer sig om at løse dette problem og sikre en konsekvent tilgang. De anbefaler, at 
principperne i de eksisterende direktiver om forbrugerbeskyttelse inkorporeres i den 
fælles referenceramme og nævner, at disse omfatter: en fælles definition af 
"forbruger"; en forpligtelse til at afgive tilstrækkelige oplysninger forud for aftalens 
indgåelse; forpligtelser vedrørende aftalens form; fortrydelsesret; fjernelse af 
urimelige vilkår; ændring af bevisbyrden til fordel for forbrugeren samt et princip om 
fælles hæftelse for alle de ansvarlige parter. En anden respondent fremhæver de 
problemer, som skyldes medlemsstaternes uensartede gennemførelse af direktiverne, 
og i visse tilfælde endda forskelle internt i medlemsstater med regionale systemer. 
De opfordrer til, at der anvendes en mere konkret tilgang ved gennemgangen af 
fællesskabsretten med henblik på at mindske disse forskelle. Andre advarer mod at 
følge en tilgang, der generelt er baseret på fuld harmonisering, og gentager behovet 
for i en vis udstrækning fortsat at anvende sektorretsakter. 

Ud over de aftaleretlige principper og bestemmelser fokuserer 
forbrugerorganisationerne på vigtigheden af, at der ved en kommende revision sikres 
økonomisk overkommelige og tilgængelige ordninger til bilæggelse af specifikke 
tvister samt overvejes metoder, som kan sikre en mere generel håndhævelse af 
lovgivningen. 
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3.1.4. Svar fra advokater 

Samtlige advokater hilser Kommissionens forslag om en gennemgribende 
gennemgang af den gældende fællesskabsret velkommen. De fleste går ind for at 
anvende den fælles referenceramme som grundlag for revisionen, men nogle 
advokater stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er behov for en sådan ramme. 
Mere specifikt nævner de, at den fælles referenceramme ikke ville kunne løse de 
vigtigste eksisterende hindringer, som f.eks. forskellige sprog og kulturelle 
traditioner eller divergerende fortolkning i de forskellige medlemsstater. Stort set alle 
britiske advokater foreslår en kortlægning af de mere problematiske områder og 
mener, at uoverensstemmelserne på disse områder bør løses gennem målrettede 
foranstaltninger. Nogle advokater hævder, at etableringen af den fælles 
referenceramme ikke må forsinke gennemgangen og forbedringen af den gældende 
fællesskabsret. En betragter rammen som en forudsætning for indførelsen af et 
optionelt instrument. 

Et flertal af svarene peger på, at der ved udformningen af den fælles referenceramme 
er behov for at fokusere på medlemsstaternes forskellige retlige traditioner. Nogle 
ønsker en sammenlignende undersøgelse af de forskellige landes lovgivninger. En 
bidragyder hævder, at det er bedre at benytte sig af tidligere undersøgelser på 
området for at undgå, at udviklingen af den fælles referenceramme tager 
uhensigtsmæssigt lang tid. 

Der er en række forslag med hensyn til den fælles referencerammes indhold og 
struktur. I nogle bidrag hedder det, at det centrale element i den fælles 
referenceramme bør være et katalog over fælles terminologi og definitioner. En 
foreslår at inkludere begreber, der er defineret i eksisterende fællesskabsret. I et 
andet bidrag nævnes det, at den fælles referenceramme kan hjælpe med at skabe 
lighed mellem de kontraherende parter og bør omfatte forebyggende foranstaltninger, 
som f.eks. oplysningspligt, formkrav eller pligt til at konsultere en uafhængig og 
upartisk rådgiver. I nogle svar understreges det, at beskyttelsen af forbrugere og af de 
små og mellemstore virksomheder ikke må forringes. En jurist påpeger, at 
forbrugerbeskyttelsen bør forbedres, men at aftalefriheden ikke må begrænses af 
obligatoriske krav. Enkelte advokater understreger, at Kommissionen ikke blot bør 
beskæftige sig med den generelle aftaleret, men også bør tage højde for aftalerettens 
afsmittende virkning på tilknyttede områder som f.eks. ejendomsret, erstatningsret, 
familieret, arveret og selskabsret. 

Nogle advokater understreger desuden behovet for en sektorspecifik tilgang for at 
gøre den fælles referenceramme mere effektiv. Modsat mener andre, at de 
eksisterende uoverensstemmelser i aftaleretten har deres udspring i denne tilgang og 
efterlyser derfor en generel tilgang. 

En bidragyder understreger, at subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne bør 
overvejes ved udfærdigelsen af den fælles referenceramme, mens andre betvivler 
EU-institutionernes kompetence på dette område. En peger på behovet for, at der 
tages højde for resultaterne af en cost-benefitanalyse ved udformningen af den fælles 
referenceramme. 

Nogle få advokater opfordrer Kommissionen til at komme med flere oplysninger om 
det forskernetværk, som får til opgave at udarbejde den fælles referenceramme. 
Forslagene omfatter nedsættelse af et uafhængigt organ med lige deltagelse af 
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medlemsstater, juridiske eksperter, repræsentanter for advokater, virksomheder og 
forbrugere, etablering af en arbejdsgruppe på højt plan under ledelse af advokater 
eller tilrettelæggelse af et permanent forum for europæisk aftaleret. Generelt 
anerkender næsten alle bidragyderne behovet for, at advokater og virksomheder i 
fulde omfang inddrages i udviklingen af den fælles referenceramme for at kontakten 
til dem, som anvender aftaleretten, bevares.  

3.1.5. Svar fra juridiske eksperter 

Praktisk talt alle de juridiske eksperter, som bidrog til diskussionen, hilser målet om 
at øge sammenhængen og derved den overordnede kvalitet i europæisk aftaleret 
velkommen. Næsten alle erklærer sig parat til at bidrage til den videre indsats.  
Mens et antal bidragydere mener, at en indsats for at forbedre forbrugerlovgivningen 
er nødvendig og ikke bør udsættes til den fælles referenceramme er indført, hilser de 
juridiske eksperter generelt den foreslåede ramme velkommen. Imidlertid nævner en, 
at den er unødvendig, og af den fælles referencerammes funktioner kan varetages af 
de såkaldte principper for europæisk aftaleret1(PECL) og andre eksisterende tiltag, 
samt at Kommissionen kunne gå direkte til kodificeringsfasen: regelsættet skal ifølge 
respondenten i første omgang kun være et optionelt instrument til brug ved 
grænseoverskridende handel, men senere gøres til et bindende instrument ved 
grænseoverskridende og til sidst også nationale transaktioner. En anden respondent 
betragter anvendelsen af en fælles referenceramme til etablering af fælles principper 
og terminologi som problematisk og foreslår, at indsatsen koncentreres om at sikre 
ægte sammenhæng i den gældende fællesskabsret. 

En bidragyder peger på den sektorspecifikke tilgang som en kilde til opsplitning af 
den europæiske aftaleret, men ikke alle bidragydere betragter denne tilgang som et 
problem, og nogle ønsker, at den fortsættes. Dog stiller bidragyderne spørgsmålstegn 
ved, om det er fornuftigt at fokusere på sektorspecifikke foranstaltninger og samtidig 
slå til lyd for en fælles referenceramme. Men selv personer, som ikke mener, at den 
sektorspecifikke tilgang udgør et grundlæggende problem, gør opmærksom på, at 
sammenhængen mellem sektorspecifikke retsakter bør forbedres. En anden, som er 
mere kritisk indstillet over for den sektorspecifikke tilgang, nævner dog, at 
harmonisering gennem direktiver resulterer i en række individuelle regelsæt, som 
ligner hinanden, mens Fællesskabet efter vedkommendes mening har brug for et 
fælles regelsæt. En går så langt som til at kritisere Kommissionen for ikke 
fuldstændigt at afskaffe den sektorspecifikke tilgang. Det hævdes, at denne tilgang er 
slået fejl på det forsikringsretlige område. Manglen på en europæisk aftaleret til 
støtte for sektorspecifikke foranstaltninger menes at føre til en opsplittet 
harmonisering. Der bør fastlægges retningslinjer for sektorregler vedrørende 
minimumsharmonisering og fuld harmonisering, obligatoriske krav og 
oplysningspligt.  

Med hensyn til forbindelsen til international privatret understreger mange behovet 
for at koordinere foranstaltningerne i handlingsplanen med grønbogen om Rom-
konventionen; der gives forslag til, hvordan de to initiativer kan støtte hinanden.  

Der er forskellige meninger om den fælles referencerammes form og om, hvordan 
den skal udvikles. Alle bidragydere synes at være enige om, at den fælles 

                                                 
1
 Lando/Beale, PECL, Del I og II, Kluwer Law International, Haag 2000. 

Lando/Clive/Prüm/Zimmermann, PECL, Del III, Kluwer Law International, Haag 2003. 
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referenceramme i det mindste bør sigte mod at indsamle fælles definitioner på 
juridiske udtryk af relevans for aftaleretten. I visse bidrag hedder det, at den fælles 
referenceramme bør omfatte en række definitioner, en række retlige bestemmelser og 
forklarende kommentarer. En respondent understreger, at den bør være mere en blot 
en konsolidering af den eksisterende lov eller mere præcist en systematisk 
sammensætning af bestemmelser, som ligner medlemsstaternes eksisterende civilret. 
En bidragyder efterlyser ganske enkelt "overordnede principper, som er fælles for 
medlemsstaterne". Den fælles referenceramme bør udledes af national privatret, 
eksisterende fællesskabslovgivning og internationale instrumenter som f.eks. CISG. 
Nogle understreger behovet for, at der desuden tages højde for retspraksis. Andre 
fokuserer på de eksisterende internationale princippers rolle. F.eks. efterlyser en 
bidragyder hurtig vedtagelse af en fælles referenceramme gennem UNIDROIT-
principperne2, PECL eller Pavia-Gruppens arbejde. En anden frygter, at en 
principbaseret tilgang ikke vil være til megen nytte, idet principper består af nøjagtigt 
de samme abstrakte udtryk, som kritiseres i handlingsplanen. Ifølge en respondent 
bør den fælles referenceramme også omfatte en økonomisk analyse af retlige 
bestemmelser. Ifølge et andet bidrag, kunne en omarbejdning af EF-
forbrugerlovgivningen ligeledes indgå i den fælles referenceramme. 

Et antal respondenter kommenterer metoden til udvikling af den fælles 
referenceramme. De mener, at der i forbindelse med udarbejdelsen af rammen bør 
tage højde for erhvervslivets og små og mellemstore virksomheders behov. I et 
bidrag anbefales det, at der tages højde for den kommende udvidelse af EU i udkastet 
til lovgivningen om aftaleret og for de forskellige retlige kulturer i øst og vest; dette 
skal også ses i lyset af, at mange tiltrædende lande har mere moderne kodificeringer 
end de fleste vestlige medlemsstater. I et svar advares der om, at den fælles 
referenceramme ikke må være en lille gruppe menneskers arbejde, men at den bør 
udvikles gennem en international og tværfaglig dialog. Akademikere stiller gratis 
deres forskning til rådighed for udviklingen af den fælles referenceramme, men 
mener også, at der er behov for at inddrage advokater, medlemsstaterne og EU-
institutionerne. Nogle ser denne inddragelse som en metode til at sikre forskningens 
legitimitet. Andre opfordrer til, at forskningsressourcerne samles. Et betydeligt antal 
bidragydere påpeger, at de løbende forskningsaktiviteter bør udnyttes. Nogle 
forholder sig skeptiske til, hvorvidt der er behov for yderligere forskning. Med 
hensyn til forskningsmetoderne foreslår nogle en "bottom up"-tilgang 
(sammenlignende og tværfaglig forskning), som fokuserer på retspraksis; en anden 
foreslår, at en række udvalgte direktiver undersøges. En bidragyder udtrykker 
bekymring med hensyn til forvaltningen af forskningen og en sådan forvaltnings 
gennemskuelighed.  

En række akademiske reaktioner indeholder forslag med hensyn til den fælles 
referencerammes indhold. Forslagene omfatter betingelser for aftalens indgåelse og 
gyldighed, fortrydelsesperioder, civilretlige sanktioner samt juridiske begreber og 
retlige bestemmelser. I et bidrag hedder det, at rammen tillige bør omfatte 
ejendomsret. Ifølge et andet bør man i første omgang overveje selve aftalen 
(indgåelse, hvilken rolle parternes hensigt spiller osv.), god tro, misbrug af 
rettigheder, skyld, skadeserstatning, kontraktmæssigt ansvar, ugyldighed og aftalens 

                                                 
2
 Principles of international commercial contracts, Det Internationale Institut for Udarbejdelse af 

Ensartede Regler inden for Privatretten (UNIDROIT), Rom (1994). 
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binding. Andre fremhæver, at aftalefrihed er grundpillen i de nationale love, og at 
den bør spille samme rolle i europæisk privatret og i den fælles referenceramme. 

Nogle mener, at den fælles referenceramme bør omfatte erstatningsret og 
overdragelsen af ejendomsret samt aftaleret, herunder uberettiget berigelse og 
negotiorum gestio (uberettiget forretningsførelse). Den bør således ikke blot omfatte 
forbrugerret. Overdragelsen af immaterielle ejendomsrettigheder (patentret, 
ophavsret, varemærker m.v.) bør også omfattes, eftersom udnyttelsen af disse 
rettigheder ofte vedrører en række forskellige lande, mens loven må rette sig efter lex 
rei sitae. Anvendelsesområdet bør omfatte aftaler om løbende forpligtelser som 
licensaftaler, som forsømmes af de nationale lovgivere i lande, hvor man følger en 
funktionel tilgang. Forsikringsret er genstand for særlig opmærksomhed og udgør i 
nogle tilfælde endda hovedsigtet i nogle af de akademiske bidrag.  

Med hensyn til den fælles referencerammes form foreslår en bidragyder en 
henstilling eller i hvert fald en retsakt i overensstemmelse med definitionen i Rom-
konventionens artikel 3, mens andre foreslår, at der ikke indføres et bindende 
instrument bestående af et bestemt antal fælles regler, men i stedet skabes et 
fundament i form af en "ius commune", hvorpå der kan bygges andre initiativer 
(måske i form af et bindende instrument). En anden foreslår en interinstitutionel 
aftale, som ville være bindende for Fællesskabets institutioner bortset for EF-
Domstolen, for hvem den kunne fungere som fortolkningshjælp. 

Et antal bidragydere understreger, at den fælles referenceramme kan danne grundlag 
for udviklingen af det optionelle, ikke-sektorale instrument, som er planlagt under 
foranstaltning III. Nogle går så langt som til at foreslå, at man afventer 
færdiggørelsen af den fælles referenceramme, før man for alvor begynder at 
beskæftige sig med det optionelle instrument. 

3.2. Fremme udarbejdelsen af standardaftalevilkår gældende for hele EU 

3.2.1. Regeringssvar 

Dette initiativ fik en blandet modtagelse; mens det fik visse regeringers støtte, 
forholdt andre sig mere skeptisk. Den danske regering, det ungarske 
justitsministerium og EØS/EFTA-staterne støtter forslaget om at fremme 
udarbejdelsen af standardaftalevilkår gældende for hele EU. 

Andre kunne kun støtte forslaget på visse betingelser. Den portugisiske regering 
understreger, at forbrugernes og virksomhedernes interesser bør sikres. Den østrigske 
regering mener, at standardvilkårene bør begrænses til transaktioner mellem 
virksomhederne og ikke finde anvendelse på forbrugertransaktioner. Desuden mener 
den, at sådanne vilkår først bør udbredes, når deres kvalitet er blevet efterprøvet. 
Kommissionens rolle skal ifølge Det Forenede Kongeriges regering begrænses til at 
varetage etableringen og driften af selve webstedet. Regeringen er parat til at påtage 
sig en aktiv rolle med at opfordre private aktører til at gøre konstruktivt brug af 
faciliteten, men mener, at der vil være modvilje mod at deltage. Den danske regering 
understreger, at der tilsyneladende allerede findes velfungerende standardaftaler på 
adskillige områder, og at Kommissionen bør være opmærksom på sådanne aftaler 
ved dens videre arbejde. 

Det tyske forbundsjustitsministerium og det bayerske justitsministerium tager en 
række forbehold over for dette initiativ. Mens forbundsjustitsministeriet mener, at 
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tilgangen grundlæggende er gennemførlig, understreger begge, at det skal sikres, at 
webstedet ikke fremstår som en officiel blåstempling af standardvilkårene. Det tyske 
forbundsjustitsministerium stiller spørgsmålstegn ved, hvordan adgangen til 
webstedet skal styres og til, hvordan det kan undgås at støtte initiativer, som benytter 
sig af urimelige kontraktvilkår. Mere overordnet stiller det spørgsmålstegn ved, om 
et sådant initiativ fra Kommissionen er tilstrækkeligt begrundet. Under alle 
omstændigheder mener det, at der bør foretages en evaluering efter en prøveperiode. 
Det bayerske justitsministerium peger på, at det er særdeles vanskeligt at gennemføre 
standardaftalevilkår for hele EU uafhængigt af den gældende lov. Selv ved 
kommercielle transaktioner er der grænser på grund af bindende bestemmelser – 
f.eks. inden for ejendomsret. Klausulerne vil skulle tilpasses 15, snart 25, 
retssystemer. Desuden vil det ikke på forhånd kunne afgøres, hvorvidt disse klausuler 
stemmer over ens med rimelighedsopfattelsen i alle lande, hvilket problematiserer 
Kommissionens ansvar for webstedet. Ministeriet understreger, at det praktiske 
behov for foranstaltning II skal undersøges, før det gennemføres. I 
handelsforbindelser er der ofte skævheder i standardaftalevilkårene til fordel den 
part, som anvender dem; derfor vil modparten under alle omstændigheder undersøge 
dem og søge rådgivning i den forbindelse. Der gives udtryk for endnu større 
forbehold vedrørende forholdet mellem virksomheder og forbrugere, idet detaljerede 
standardvilkår ikke er gennemskuelige for forbrugeren. Justitsministeriet har ingen 
betænkeligheder ved de rene informationsudvekslinger mellem private initiativer, så 
længe Kommissionen udelukkende spiller en rolle som mellemmand.  

Sverige understreger, at de foreslåede retningslinjer vedrørende anvendelse af 
standardvilkår ikke bør være så restriktive, at de i stedet for at fremme udarbejdelsen 
af fælles aftalevilkår hæmmer denne. Dog må retningslinjerne heller ikke begrænse 
den eksisterende aftalefrihed. Også den franske regering bekymrer sig om 
aftalefriheden og insisterer på, at alle de standardvilkår og -aftaler, som udarbejdes, 
skal forblive frivillige. Tyskland betvivler merværdien af retningslinjer, idet en retlig 
vurdering skal foretages i det enkelte tilfælde, og ikke lader sig tydeliggøre gennem 
retningslinjer. Under alle omstændigheder ville retningslinjerne ikke være effektive 
over for standardaftalevilkår, som krænker loven. 

3.2.2. Svar fra virksomhederne 

I virksomhedssvarene vedrørende denne foranstaltning udtrykkes langt flere 
forbehold og blandede meninger end ved den første foranstaltning. 

Nogle respondenter hævder, at der allerede findes markedsmekanismer – i nogle 
tilfælde endda internationale – til udvikling af standardaftalevilkår og stiller 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt Kommissionen eller fællesskabsprocessen virkelig bør 
spille en rolle på dette område. Ifølge en respondent bør denne rolle begrænses til et 
"clearing house", som informerer om oplysninger vedrørende aftalevilkår på 
detailområdet, men ikke på grossistområdet. Andre respondenter, som kommenterer 
sondringen mellem virksomhed-til-virksomhed og virksomhed-til-forbruger i 
forbindelse med denne foranstaltning, er enige om, at de to bør holdes adskilt, og der 
gives udtryk for større potentielle fordele ved en indsats på området virksomhed-til-
forbruger end på virksomhed-til-virksomhed. 

Nogle respondenter stiller spørgsmålstegn ved, om standardaftalevilkår vil være et 
effektivt middel til at bekæmpe barriererne i det indre marked. Nogle reaktioner fra 
udbydere af finansielle tjenesteydelser frygter, at anvendelsen af vilkårene vil 
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medføre en efter deres mening usund produktstandardisering, mens en anden 
respondent hilser forskning på området velkommen med henblik på at afdække 
potentielle fordele for detailkunderne. Nogle tvivler på, hvorvidt det vil være muligt 
at udvikle sådanne vilkår, eller hvorvidt disse ville reducere omkostningerne set i 
lyset af de forskellige materielretlige krav i medlemsstaterne og hævder, at det ville 
være mere nyttigt at følge en tilgang, hvor man standardiserer de privatretlige 
formkrav. 

En respondent hævder, at udviklingen af standardvilkår specifikt gældende for aftaler 
på tværs af grænserne, ville være nyttig. Andre understreger, at hvis der gennemføres 
tiltag på dette område, skal disse overholde princippet om aftalefrihed, omfatte 
passende høring af aktørerne og føre til udviklingen af standardvilkår, som det er helt 
frivilligt af følge. 

3.2.3. Svar fra forbrugerorganisationer 

To respondenter er skeptiske med hensyn til, hvorvidt standardaftalevilkår vil kunne 
sikre forbrugerne tilstrækkelig beskyttelse. De ser sådanne vilkår som en 
foranstaltning, der vil styrke virksomhedernes magt til at diktere aftalevilkår og 
lukrere på forbrugernes manglende forhandlingsmuligheder. 

Dog mener kontoret for de europæiske forbrugerorganisationer (BEUC) og det 
belgiske Conseil de la Consommation, at den vil kunne gavne forbrugerne og sikre 
dem større klarhed, såfremt visse sikkerhedsregler overholdes: 

- det højst mulige forbrugerbeskyttelsesniveau skal danne udgangspunkt for 
udarbejdelsen af sådanne standardvilkår 

- forbrugerorganisationerne bør spille en aktiv rolle i forhandlingerne om 
udformningen af standardaftalevilkår, f.eks. ved at komme med udkast til anbefalede 
standardaftaler 

- aftalevilkårene bør være i overensstemmelse med direktivet om urimelige vilkår i 
forbrugeraftaler, dvs. de skal være rimelige 

- forbrugerne bør altid have frihed til at forhandle andre vilkår (aftalefrihed) 

- når standardaftalevilkårene er udviklet, bør de revideres efter et bestemt tidsforløb 
f.eks. for at tage højde for ny udvikling på det retlige område 

- klageadgangen må ikke begrænses, dvs. at hvis en forbruger mener, at bestemte 
standardvilkår stiller vedkommende dårligere, skal han/hun have mulighed for at 
indklage sagen for retten, således at vilkårenes gyldighed kan prøves. 

3.2.4. Svar fra advokater 

Svarene vedrørende foranstaltning II er temmelig blandede. Nogle få advokater giver 
klar opbakning til udformningen af standardvilkår, fordi de mener dette vil mindske 
transaktionsomkostningerne og derved lette grænseoverskridende erhvervsaktiviteter. 
Mange advokater understreger, at det er helt afgørende, at sådanne vilkår ikke er 
obligatoriske. De er fuldstændig overbeviste om, at standardaftalevilkår kun vil være 
nyttige, hvis de ikke er påtvunget og ikke begrænser parternes aftalefrihed. 
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Nogle respondenter tvivler dog på, at der er behov for denne foranstaltning. Mere 
præcist hævder nogle, at der kan stilles spørgsmålstegn ved EU-institutionernes 
kompetence til at udforme standardvilkår. Andre føler sig ikke overbevist om, at et 
websted vil være nyttigt – især set i forhold til de ressourcer, der skal anvendes til 
formålet. Andre opfordrer Kommissionen til at præcisere sine planer. 

I et svar nævnes det, at foranstaltning II kunne være nyttig for indgåelse af aftaler på 
tværs af grænserne, men at det ville være bedre først at koncentrere indsatsen om en 
mere intensiv harmonisering af de grundlæggende aftalevilkår. 

3.2.5. Svar fra juridiske eksperter 

Blandt de juridiske eksperter er der tilsyneladende behersket interesse for fremme af 
standardvilkår. De bidragsydere, som faktisk udtaler sig om dette område, tvivler på, 
at det vil gavne nedbringelsen af handelsbarriererne eller tilgodese behovet for at 
beskytte forbrugerne. I et bidrag hævdes det, at det ville være mere effektivt at fjerne 
minimumsharmoniseringen eller etablere et optionelt instrument på 
fællesskabsniveau. I et andet hedder det, at vigtigheden af standardvilkår let kan 
overvurderes, og at selvregulering er mere effektiv end regeringsindførte vilkår. 
Ifølge et tredje bidrag kan standardklausuler og -vilkår imidlertid være meget nyttige, 
hvorfor et websted, som det Kommissionen agter at oprette, hilses velkommen.  

Derimod nævner en respondent, at internationale standardaftaler ikke nødvendigvis 
er bedre, mere afbalancerede eller rimelige. En web-publiceret database ville ifølge 
respondenten sandsynligvis aldrig blive fuldstændig, og det er uvist, om den ville 
blive brugt, fordi de økonomisk stærke aktører ville aftale standardaftaler uden 
intervention. Andre mener ikke, at etableringen af et websted eller udgivelse af 
retningslinjer vil være nok til at overkomme nationale forskellene inden for 
obligatorisk aftaleret. Med hensyn til aftaler vedrørende virksomhedernes salg til 
forbrugere gælder direktivet om urimelige vilkår i forbrugeraftaler under alle 
omstændigheder, og de juridiske rådgivere er opmærksomme herpå, ligesom de er 
opmærksomme på konkurrencelovgivningens bestemmelser. Imidlertid peger en 
anden respondent på, at det er nødvendigt at minde virksomhederne om, at 
standardvilkårene skal tage højde for gældende fællesskabsbestemmelser om kontrol 
med konkurrence og urimelige vilkår. Derfor kunne Kommissionen opfordre 
brancheforeningerne til at formulere standardvilkår gennem anvendelse af den fælles 
terminologi fra aftaleretten. Under alle omstændigheder bør fællesskabsorganerne 
anvende en teoretisk tilgang og ikke beskæftige sig med selve udformningen af 
aftalevilkårene. 

Med hensyn til det forsikringsretlige område nævnes det i et bidrag, at generelle 
aftalevilkår ville være uanvendelige i praksis uden sektorspecifik harmonisering eller 
ensartede forsikringsaftaleretlige bestemmelser.  

En bidragyder, som støtter målet under foranstaltning II, stiller spørgsmålstegn ved, 
om sådanne klausuler bør forblive frivillige, eller om de senere bør gøres 
obligatoriske.  
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3.3. Yderligere overvejelser om hensigtsmæssigheden af ikke-sektorspecifikke 
foranstaltninger som f.eks. et optionelt instrument på det europæiske 
aftaleretlige område 

3.3.1. Regeringssvar 

Overordnet set er langt de fleste regeringssvar vedrørende hensigtsmæssigheden af et 
optionelt instrument skeptiske. Inden for dette spektrum er der nuancemæssige 
forskelle. Den portugisiske regering betragter det optionelle instrument som en 
nyskabende løsning, når det drejer sig om at undgå retlige konflikter, men mener, at 
det er for tidligt at oprette et sådant instrument set i lyset af de dermed forbundne 
problemer og det nødvendige forberedende arbejde. Den påpeger, at en sådant 
instrument kunne være et skridt på vejen mod et højere forbrugerbeskyttelsesniveau. 
Mere generelt kunne det være en effektiv foranstaltning til at mindske uligheden i 
parternes forhandlingsposition. Den svenske regering tvivler på, at et sådant 
instrument lader sig udforme og stiller spørgsmålstegn ved behovet herfor. Den tyske 
forbundsregering finder overvejelserne om et optionelt instrument meget 
interessante. Der kan sagtens vise sig at være behov for et "neutralt" alternativ, som 
ikke er parternes egen lov, og som både omfatter afbalancerede og praktiske 
løsninger, hedder det. Målet om at lette retlige transaktioner i det indre marked vil 
kunne gennemføres i det omfang, det lykkes at etablere et sæt praktiske 
bestemmelser, som de kontraherende parter kan acceptere. Den danske regering 
understreger, at iværksatte foranstaltninger bør overholde principperne om 
subsidiaritet og proportionalitet. 

Den ungarske regering tilkendegiver sin klare støtte. Den støtter udarbejdelsen og 
vedtagelsen af et optionelt instrument, forudsat det sker på baggrund af 
forskningsarbejde, på en gennemskuelig måde og i forbindelse med regelmæssig 
høring af regeringerne.  

Reaktionen fra regeringen i Det Forenede Kongerige er klart negativ, idet den ikke 
går ind for den tidligere Mulighed IV i meddelelsen fra juli 2001 i nogen af dennes 
former. Den vil imidlertid senere på året forelægge Kommissionen et dokument, 
hvori der opstilles en række nøje beskrevne problemer og spørgsmål, som bør 
drøftes. Den franske regering, som også har taget afstand fra det optionelle 
instrument, opfordrer EU til ikke at indføre et nyt uafhængigt regelsæt vedrørende 
handel på tværs af grænserne.  

Regeringerne har også kommenteret de i handlingsplanen nævnte mere specifikke 
aspekter ved denne foranstaltning.  

Med hensyn til anvendelsesområdet foreslår den portugisiske regering, at det 
optionelle instrument omfatter hele den fælles referencerammes anvendelsesområde, 
herunder almindelige bestemmelser og særlige aftaler. Det ungarske 
justitsministerium mener også, at et optionelt instrument for at være vellykket må 
spænde vidt, dvs. indeholde generelle bestemmelser for alle aftaletyper og særlige 
bestemmelser for de transaktioner, som har størst betydning for grænseoverskridende 
økonomisk aktivitet. Desuden bør det optionelle instrument indeholde bestemmelser 
om ejendomssikkerhed, uberettiget berigelse og andre områder, som knytter sig til 
aftaleret. Det bulgarske økonomiministerium foreslår, at der gøres en indsats med 
hensyn til retlige transaktioner, som endnu ikke er omfattet af lovgivning, men som 
udgør en vigtig økonomisk faktor, f.eks. aftaler om køb, udveksling, overdragelse, 
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leje osv. Det nævner også, at det kan blive nødvendigt at reformere de aktiviteter, 
som varetages af notarer i de europæiske lande, fordi instrumentet nødvendigvis 
berører formkravene for visse aftaletyper. Det østrigske justitsministerium, som 
understreger, at der skal afsættes tid til forberedelserne, og at disse kun kan 
udarbejdes på baggrund af en grundig drøftelse, foreslår, at indsatsen bør omfatte 
finansielle transaktioner og garantier på tværs af grænserne. Den franske regering 
mener, at det optionelle instruments anvendelsesområde bør begrænses og peger på, 
at en harmonisering på området for finansielle garantier ville være ønskelig. 

Med hensyn til, hvorvidt aftaler for virksomhed-til-virksomhed og virksomhed-til-
forbrugere skal omfattes, understreger den ungarske regering, at reglerne vedrørende 
virksomhedernes salg til forbrugere bør være omfattet. Den støtter et optionelt 
instrument med differentierede regler for de forskellige transaktionstyper, dvs. 
virksomhed-til-virksomhed, virksomhed-til-forbrugere og transaktioner mellem 
privatpersoner, i form af regler gældende for kommercielle transaktioner med 
særlove for aftaler vedrørende virksomhedernes salg til forbrugere og transaktioner 
mellem privatpersoner. Den portugisiske regering understreger også, at det er vigtigt, 
at der i det optionelle instrument tages højde for den svage parts interesser. For så 
vidt angår spørgsmålet vedrørende en obligatorisk versus supplerende form erklærer 
den tyske forbundsregering, at de enkelte bestemmelser i det optionelle instrument 
principielt bør være supplerende. Såfremt forbrugeraftaler omfattes, finder 
forbundsregeringen det imidlertid afgørende, at det eksisterende beskyttelsesniveau 
opretholdes og foreslår, at dette gøres ved at lade obligatoriske bestemmelser, som 
sikrer en sådan beskyttelse, indgå i et optionelt instrument. Kommissionens 
understregning af princippet om aftalefrihed som grundlag for et optionelt instrument 
hilses velkommen af EØS/EFTA-landene. De foreslår, at de kontraherende parter bør 
have frihed til at tilpasse bestemmelserne i et optionelt instrument til deres særlige 
behov, men understreger desuden, at forbrugerbeskyttelsesregler bør være 
obligatoriske. Det bayerske justitsministerium mener, at et eventuelt optionelt 
instrument, såfremt det omfatter forbrugeraftaler, bør indeholde obligatoriske regler, 
der garanterer et beskyttelsesniveau svarende til det nuværende. Imidlertid finder 
ministeriet det mest hensigtsmæssigt, at instrumentet ikke omfatter forbrugeraftaler, 
idet forbrugere typisk ikke kan gennemskue, hvilke følger forskellige juridiske 
valgmuligheder får.  

Med hensyn til arten af den pågældende retsakt, det retlige grundlag og dens 
egenskab af en "opt-in" – "opt-out"-løsning, foreslår den ungarske regering, at det 
optionelle instrument kunne udformes som en forordning på grundlag af artikel 308 i 
form af et "opt-in"-instrument for såvel grænseoverskridende som nationale 
transaktioner. Efter en overgangsperiode kunne dette omdannes til et "opt-out"-
instrument for grænseoverskridende forhold, som vedtages som en forordning på 
grundlag af artikel 95. Den tyske forbundsregering foretrækker umiddelbart en 
forordning pga. dennes bindende karakter. Idet den understreger princippet om 
aftalefrihed ville den også foretrække "opt-in"-modellen og overlade det til parterne 
at anvende det optionelle instrument ved nationale aftaler, hvis de ønsker dette. 
EØS/EFTA-staterne foreslår, at et eventuelt kommende instrument skal kunne 
bestemmes af parterne gennem valg af retsklausul, dvs. et "opt-in"-instrument. Det 
bayerske justitsministerium foretrækker også en "opt-in"-model. Den franske 
regering støtter "opt-in"-løsningen og foreslår, at det optionelle instrument bliver af 
ikke-bindende art. 
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Det er interessant, at det tyske forbundsjustitsministerium, den franske regering og 
det bayerske justitsministerium henleder opmærksomheden på en eventuel oprettelse 
af et europæisk instrument vedrørende sikkerhed i løsøre. Det bayerske ministerium 
betragter en sådan lovgivning som ønskelig, mens det føderale ministerium mener, at 
et sådant instrument bør drøftes. Såfremt det foregår inden for rammerne af et 
optionelt instruments begrænsede anvendelsesområde ville den franske regering 
betragte harmonisering på området for finansielle garantier som ønskeligt. 

I en række regeringssvar (Tyskland, Portugal, Sverige og Danmark) understreges 
behovet for at skabe sammenhæng med grønbogen om at modernisere Rom-
konventionen og gøre den til et fællesskabsanliggende. Også den tyske 
forbundsregering understreger dette behov, men går ud fra, at det optionelle 
instrument udformes som ensartet international lovgivning, hvorved dets 
anvendelsesområde vil blive fastlagt, hvilket vil betyde, at anvendelse af 
lovvalgsregler inden for instrumentets anvendelsesområdet undgås. Det bayerske 
justitsministerium foreslår desuden, at der anvendes international ensartet lovgivning 
og understreger, at effekten heraf ikke må hæmmes ved yderligere anvendelse af 
nationale aftaleretlige bestemmelser. Det ungarske justitsministerium foreslår en 
ændring af artikel 3 i Rom-konventionen for at åbne mulighed for at anvende det 
optionelle instrument som gældende lov. Den franske regering fremhæver, at såfremt 
bindende nationale bestemmelser kan udelukkes (hvilket den franske regering ikke 
ønsker), skal instrumentet indeholde obligatoriske bestemmelser, som er anerkendt i 
alle medlemsstater.  

For så vidt angår et eventuelt optionelt instruments forhold til De Forenede Nationers 
konvention om aftaler om internationale køb (CISG), erklærer den tyske 
forbundsregering, at det er nødvendigt at undgå, at der udformes lovgivning, som 
afviger fra CISG, og at det optionelle instrument kun bør omfatte supplerende 
bestemmelser. Det bayerske justitsministerium mener desuden, at et eventuelt 
optionelt instrument ikke bør omfatte bestemmelser, der afviger fra de af CISG 
fastsatte; CISC-bestemmelserne bør om nødvendigt udgøre en del af det optionelle 
instrument. Også den danske regering understreger behovet for, at der tages højde for 
CISG. 

3.3.2. Svar fra virksomhederne 

De fleste respondenter udtrykker skepsis med hensyn til, om et optionelt instrument 
vil være nyttigt, før arbejdet med den første foranstaltning er mere fremskredet. 
F.eks. er en respondent usikker på, hvorvidt et sådant optionelt instrument vil kunne 
yde et betydeligt bidrag til den fælles referenceramme, mens en anden stiller 
spørgsmålstegn ved, om instrumentet ville være effektivt, hvis en tilpasning af 
produkterne stadig er nødvendig pga. forskelle mellem de nationale materielretlige 
bestemmelser. 

På nuværende tidspunkt er der en række forskellige synspunkter: Nogle respondenter 
betragter dette som et vigtigt skridt, som ville være særligt nyttigt, i de tilfælde hvor 
alternativet er at skulle vælge mellem nationale love, som er fremmede for en af 
parterne, og som kunne være en lovende metode til at fremme frivillig konvergens på 
det juridiske område blandt medlemsstaterne. Andre stiller spørgsmålstegn ved, om 
der virkelig er behov for et sådant instrument. En respondent mener, at eksistensen af 
CISG viser, at et optionelt instrument i EU-regi er unødvendigt: en anden mener, at 
CISG er en vigtig forløber, der viser, at en sådan tilgang kan fungere i praksis, mens 
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en tredje ganske enkelt ønsker at sikre sammenhæng mellem eksisterende 
instrumenter som CISG og et nyt instrument. 

Spørgsmålet om sammenhængen med andre instrumenter bringes også på banen i 
forbindelse med inkorporeringen af Rom-konventionen og forordning (EF) nr. 
44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område i gældende fællesskabsret, mens 
f.eks. en respondent opfordrer til, at inkorporeringen af Rom-konventionen omfatter 
en bestemmelse, som giver mulighed for at vælge et kommende optionelt EU-
instrument.  

Nogle respondenter føler sig helt trygge ved idéen om et optionelt instrument, 
forudsat det er et helt frivilligt instrument, som parterne kan vælge at anvende. De 
fleste respondenter, som giver udtryk for deres mening, anfører, at instrumentet bør 
fungere som en "opt-in"-løsning og ikke gøres bindende. 

En respondent gør opmærksom på, at instrumentet vil frembyde en mulighed for at 
tage højde for de kontraherende parters forskellige økonomiske styrkeforhold. Andre 
understreger endnu en gang vigtigheden af det generelle princip om aftalefrihed. 

Der er ligeledes divergerende synspunkter med hensyn til et eventuelt instruments 
anvendelsesområde. Mens en respondent opfordrer til en fuldstændig kodificering af 
generelle aftaleretlige bestemmelser, opfordrer en anden udelukkende til en 
sektorspecifik foranstaltning. 

3.3.3. Svar fra forbrugerorganisationer 

Respondenter fra forbrugerorganisationer hæfter sig ved, at et optionelt instrument, 
som er baseret på princippet om aftalefrihed, ikke nødvendigvis vil inkorporere de 
obligatoriske krav, som er nødvendige for at beskytte forbrugere mod 
virksomhedernes misbrug af deres stærkere forhandlingsposition. En frygter, at et 
optionelt instrument uundgåeligt ville medføre retsusikkerhed med hensyn til dets 
fortolkning og anvendelse ved medlemsstaternes domstole. 

Fra flere respondenters side opfordres der til at skabe klarhed over, hvordan et sådant 
instrument ville hænge sammen med andre foranstaltninger. F.eks. fokuserer Den 
Europæiske Forbrugerorganisation (BEUC) på forbindelsen med Rom-konventionen, 
mens en anden respondent spørger, hvordan instrumentet vil fungere i forhold til 
direktiver, der medfører fuld harmonisering. Denne respondent prioriterer en 
forbedring af den eksisterende EU-lovgivning frem for udviklingen af et optionelt 
instrument, men BEUC understreger, at arbejdet på dette område er en 
fremadskridende proces, som bør foregå i faser.  

3.3.4. Svar fra advokater 

Advokaternes reaktion på denne foranstaltning er blandet. Nogle afviser på det 
kraftigste gennemførelsen af et optionelt instrument, fordi de betragter det som 
unødvendigt eller endda ubrugeligt. Et antal andre advokater støtter denne 
foranstaltning, fordi de forventer den vil lette transaktioner på tværs af grænserne. 
Nogle advokater understreger, at der ud over et optionelt horisontalt instrument 
burde være en ensartet jurisdiktion for at sikre ensartet anvendelse i 
medlemsstaterne. Ifølge en advokat er udviklingen af den fælles referenceramme en 
uomtvistelig foreløbig betingelse for den senere oprettelse af et optionelt instrument. 
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Nogle respondenter kommenterer mulighederne for at udfærdige et optionelt 
instrument. En advokat opfordrer til, at denne foranstaltnings økonomiske betydning 
undersøges nærmere. Andre stiller spørgsmålstegn ved EU's kompetence til at 
udvikle et optionelt instrument, og nogle opfordrer til overholdelse af principperne 
om subsidiaritet og proportionalitet ved denne foranstaltnings gennemførelse. 

Der var divergerende synspunkter med hensyn til et eventuelt instruments 
anvendelsesområde. Mens én advokat understreger, at instrumentet bør begrænses til 
at omfatte de eksisterende problemer i den gældende fællesskabsret, og at der bør 
være særlig fokus på gennemførelse af aftaler, argumenterer en anden for en 
lovgivning, som omfatter hele det aftaleretlige område, og som både gælder for 
grænseoverskridende og nationale forhold. En anden respondent, som også foreslår, 
at instrumentet finder anvendelse på nationale aftaler, mener, at instrumentet bør 
omfatte forbrugeraftaler, hvis der er et reelt behov for en ensartet retsorden, men ikke 
familieret, arveret og ejendomsret. En anden respondent understreger, at et optionelt 
instrument bør fokusere på handel for at opnå bred accept. En anden mener, at det 
ville være bedre kun at anvende dette instrument på særlige områder som f.eks. 
forsikring. Andre peger på, at det optionelle instrument ikke bør kunne erstatte 
eventuelle obligatoriske krav i national ret, som er i modstrid hermed, og at 
instrumentet bør være i overensstemmelse med medlemsstaternes grundlæggende 
retsprincipper ("ordre public"). En anden gør opmærksom på, at særlige aftaleretlige 
bestemmelser som lov om sikkerhedsstillelse og ejendomsforbehold er knyttet til 
ejendomsret og insolvenslovgivningen. 

Næsten alle advokater, selv dem, som ikke støtter denne foranstaltning, opfordrer til 
en "opt-in"—løsning, såfremt der udvikles et optionelt instrument. Dog foreslår to 
bidragydere, at det optionelle instrument gøres obligatorisk i det mindste i 
forbindelse med forbrugeraftaler. Med hensyn til, hvilken type retsakt der skal 
anvendes, foreslår en respondent, at et optionelt instrument kunne udformes som en 
forordning, mens en anden foreslår, at der anvendes et direktiv eller en forordning. 

Nogle advokater understreger behovet for, at denne foranstaltning koordineres med 
Rom-konventionen og Wien-konventionen. 

Generelt opfordrer de til en mere præcis angivelse af instrumentets eventuelle 
indhold og til, at advokater, brugere, medlemsstater og juridiske eksperter inddrages i 
denne proces.  

3.3.5. Svar fra juridiske eksperter 

Bidragyderne hilser generelt Kommissionens forslag om at fortsætte overvejelserne 
om behovet for et optionelt instrument velkommen, selv om nogle få ikke mener, at 
tiden er moden til udviklingen af et sådant instrument. I modsætning hertil betragter 
en række bidragydere Kommissionens tilgang som overforsigtig og foreslår en 
kodificering af EF-aftaleretten (et aftaleretligt regelsæt). Et sådant regelsæt bør 
bestemt ikke indføres på én gang, men bør opnås gennem progression f.eks. gennem 
kodificering af enkelte retsinstitutter eller -principper af gangen. Tilsyneladende 
betragter nogle ikke udelukkende oprettelsen af et optionelt instrument som en 
uundgåelig konsekvens af den aktuelle udvikling, men også som en mulig løsning på 
en række problemer. Standardisering af retlige instrumenter inden for handel med 
varer og tjenesteydelser er genstand for stor opmærksomhed. Den giver mulighed for 
en omfattende regulering af kommercielt salg og salg til forbrugere, idet de 
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behandles som sammenhængende områder, eller i det mindste af kommercielle 
salgsaftaler på tværs af grænserne. Når dette er opnået, er det ifølge en bidragyder 
nødvendigt at udbrede kendskabet til det optionelle instrument. Under alle 
omstændigheder bør muligheden for at indføre et optionelt instrument undersøges 
nærmere, og der skal være en fuldstændig åben drøftelse af fordelene og ulemperne 
ved en europæisk lovgivning. 

I en kritik peges dog på, at det er nødvendigt at analysere svaghederne ved den 
nuværende situation, før man beslutter sig for en sådan udvikling, og der opremses 
faktorer, som taler imod indførelsen af et optionelt instrument, bl.a. sproglige og 
kulturelle barrierer og opdelingen mellem civilret og sædvaneret. Der gøres også 
opmærksom på behovet for at udarbejde en økonomisk vurdering (cost-
benefitanalyse). En anden respondent foreslår, at man på denne måde kan holde 
fordelene ved lavere transaktionsomkostninger op mod et eventuelt tab af den 
nationale lovgivnings højere beskyttelsesstandarder. 

I modsætning til den oven for omtalte kritik ser en respondent adgangen til et 
optionelt system udfærdiget på EU's forskellige sprog som et positivt element. Dette 
ville sikre, at man ikke længere ville forsøge at undgå aftaler på tværs af grænserne 
pga. frygten for misforståelser forårsaget af oversættelsesproblemer.  

Med hensyn til det optionelle instruments anvendelsesområde foreslås det i et bidrag, 
at der indføres to regelsæt, som både omfatter generelle regler og særregler, og som 
ikke er begrænset til særlige aftaletyper. En anden bidragyder er fortaler for et 
optionelt instrument, som kun omfatter generelle regler. Under alle omstændigheder 
bør det optionelle instrument udformes som en retsakt både på det sproglige og 
indholdsmæssige plan. På grund af langfristede og faste aftalers økonomiske 
betydning bør disse også omfattes. En anden respondent ønsker, at sikkerhedsstillelse 
i ejendom og uberettiget berigelse skal omfattes. Kun arveret, jordlovgivning, 
arbejdsret og familieret bør holdes uden for det optionelle instrument.  

Med hensyn til købeloven mener en respondent, at et optionelt instrument bør 
omfatte alle forskellige parter (virksomhed-til-virksomhed, virksomhed-til-
forbrugere og ikke-kommercielle købsaftaler), have et bredere anvendelsesområde 
end CISG og omfatte f.eks. køb af rettigheder. En anden foreslår, at det optionelle 
instruments anvendelsesområde i første omgang begrænses til købsaftaler med 
henblik på at erstatte CISG. Andre ønsker at differentiere mellem virksomhed-til-
virksomhed og virksomhed-til-forbrugere i det mindste under det optionelle 
instruments indledende fase.  

Med hensyn til det forsikringsretlige område hedder det, at dette er tæt knyttet til 
almen aftaleret og de generelle regler om f.eks. opfyldelse, forældelse af krav, 
beregning af tidsfrister, retsmidler ved forsinket betaling og fælles hæftelse. En 
eventuel foranstaltning vedrørende forsikringsaftaler bør derfor integreres i en almen 
retsakt om europæisk aftaleret.  

Spørgsmålet om, hvorvidt nationale juridiske transaktioner skal omfattes af et 
optionelt instrument, støtte af nogle bidragsydere. Der udtrykkes en vis kritik af 
fokuseringen på grænseoverskridende transaktioner. Det hævdes, at en ægte 
europæisk aftaleret bør omfatte alle kontraktuelle transaktioner, herunder nationale 
transaktioner. Dog ønsker en bidragyder, at et optionelt instruments 
anvendelsesområde begrænses til transaktioner på tværs af grænserne. 
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Ifølge én respondent er det indlysende, at det europæiske instrument skal omfatte 
obligatoriske regler, fordi forbedringen af den gældende og kommende 
fællesskabsret angives som en af handlingsplanens hovedforanstaltninger. Der bør 
være obligatoriske regler for at beskytte den svage part i aftalen, især forbrugere. 
Under alle omstændigheder anerkendes behovet for, at et sådant instrument kan sikre 
et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.  

For aftaler mellem virksomheder foreslås det, at et optionelt instrument udgør de 
"obligatoriske minimumskrav". I et bidrag hedder det, at et optionelt instrument er 
hensigtsmæssigt ved aftaler mellem virksomheder, men ikke er den bedste metode til 
at sikre forbrugerbeskyttelse.  

Med hensyn til det optionelle instruments retlige form og spørgsmålet om, hvorvidt 
et sådant instrument bør være bindende eller ikke-bindende, foretrækker et flertal en 
bindende retsakt i form af en forordning, mens andre støtter et "blødt" 
lovgivningsinstrument f.eks. en henstilling, en standardlov, en juridisk vejledning 
eller en beslutning og mener ikke, at en forordning er forenelig med et optionelt 
instruments karakter. En bidragyder giver udtryk for, at direktiver og forordninger 
bør erstattes af et EF-regelsæt for privatret. En bidragyder foreslår en ikke-bindende 
standardlov i form af en traktat eller en konvention eller to separate instrumenter 
f.eks. en bindende retsakt i form af en forordning for forbrugertransaktioner 
(virksomhed-til-forbrugere) og en ikke-bindende f.eks. en henstilling for 
kommercielle transaktioner (virksomhed-til-virksomhed). Imidlertid ser en anden 
bidragyder ikke et behov for et "retligt operativt instrument". En betragter det 
optionelle instrument som en retsakt i henhold til definitionen i Rom-konventionens 
artikel 3.  

Ifølge en bidragyder er der stærke grunde til at vælge et "restatement"-instrument 
frem for et lovgivningsinstrument for at sikre systemet tilstrækkelig dynamik, idet 
han hævder, at EU's komplicerede lovgivningsmaskineri ville gøre det vanskeligt at 
foretage ændringer i et europæisk regelsæt. Andre respondenter fokuserer også på 
spørgsmålet om, hvordan et eventuelt instrument vil være åbent for nyskabelse og 
holdes ajour. En opfordrer til, at det udvikles på en måde, der giver mulighed for 
tilføjelse af nye idéer, drøftelser og videnskabelig forskning. En anden påpeger 
risikoen for, at en europæisk civilret bliver utidssvarende samt værdien af 
konkurrerende juridiske teorier. 

Der peges også på et behov for yderligere overvejelser om de retlige rammer 
(herunder retsgrundlaget) for et sådant instrument, eftersom det direkte ville påvirke 
EU-borgernes aftalefrihed. Ifølge et bidrag vil det være problematisk at skabe et 
retsgrundlag for foranstaltning III og sikre overensstemmelse med principperne om 
subsidiaritet og proportionalitet, mens der i et andet peges på EF-traktatens artikel 65 
som et muligt grundlag. 

Med hensyn til om det optionelle instrument skal være et "opt-in"- eller "opt-out"-
instrument, synes flertallet at foretrække en "opt-in"-løsning, i nogle tilfælde 
understøttet af en henvisning til subsidiaritetsprincippet. I visse tilfælde indrømmer 
selv fortalere for en "opt-out"-løsning, at et "opt-in"-instrument ville være mere i 
overensstemmelse med markedskravene. "Opt-out"-modellen foretrækkes af nogle 
bidragydere, mens en bidragyder foreslår en "opt-out" til transaktioner på tværs af 
grænserne og en "opt-in" ved indenlandske transaktioner. En bidragyder er fortaler 
for et "opt-out"-instrument, fordi forløberen for CISG, nemlig Haag-konventionen 
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fra 1964, blev gjort til et "opt-in"-instrument i UK, hvor det derfor praktisk taget ikke 
fik nogen virkning. En skelner mellem indledende anvendelse af et optionelt 
instrument på "opt-in"-grundlag og en senere fase, hvor det bliver et obligatorisk 
"opt-out"-instrument ved alle aftaler på tværs af grænserne. Ifølge den samme 
bidragyder bør det gøres til obligatorisk aftaleret ved aftaler mellem EU-institutioner 
og virksomheder. I en kritik af "opt-out"-modellen nævnes, at det forekommer 
ulogisk at tvinge parterne til at anvende en (EU-)lov, som de ikke er bekendt med, 
frem for en lov, som er velkendt (dvs. deres nationale lov). Et alternativt forslag går 
ud på at tillade parterne at inkorporere ikke-bindende aftaleregelsæt som f.eks. PECL 
i aftaler i form af aftalevilkår frem for at anvende dem som gældende ret.  

Ifølge en respondent bør det optionelle instrument kaldes Den Europæiske Civilret 
og i sidste ende gøres bindende ved alle transaktioner efter først at være blevet 
anvendt ved handel inden for fællesskabet som et "opt-out"-instrument. 

Med hensyn til metoden foreslås i de fleste bidrag, at det optionelle bidrag baseres på 
den fælles referenceramme. En bidragyder skriver, at det eksisterende arbejde 
allerede frembyder en række mulige instrumenter, og at den fælles referenceramme 
snarere bør anvendes til en europæisk civilret, mens andre understreger behovet for, 
at der tages højde for det eksisterende materiale. 

Nogle efterlyser et optionelt instrument med henblik på at foretage en omfattende 
regulering af købeloven, mens det understreges, at dette ikke bør gøres gennem en 
integrering af CISG: de nævner, at ikke alle medlemsstater har ratificeret den, og at 
den ikke er udarbejdet til det europæiske marked (og har et uhensigtsmæssigt 
anvendelsesområde).  

En bidragyder med det modsatte synspunkt mener, at det optionelle instrument bør 
indeholde generelle aftaleretlige bestemmelser og begrænse bestemmelserne om 
kommercielt salg til en inkorporering af CISG (med det argument, at CISG gælder i 
de fleste medlemsstater og er i overensstemmelse med en bredere international 
praksis) og kun udfylde huller. Såfremt der er modstrid mellem CISG og det 
optionelle instrument, skal førstnævnte have størst retskraft. I et bidrag, hvori CISG 
og dens forhold til et optionelt instrument behandles indgående, konkluderes det, at 
CISG fremover bør gælde for transaktioner inden for Fællesskabet og danne 
grundlag for købelovsbestemmelserne under den europæiske aftaleret. 
Medlemsstater, som endnu ikke har ratificeret konventionen, bør opfordres hertil. Et 
andet bidrag indeholder forslag om, at det optionelle instrument også bør henvise til 
såkaldt "eksisterende blød lovgivning" som PECL og UNIDROIT-principperne, 
eftersom CISG er begrænset til købeloven. En bidragyder minder om, at ikke blot 
CISG, men også Incoterms og UNIDROIT-principperne, PECL og arbejdet i 
Arbejdsgruppen for en Europæisk Civilret bør overvejes, når det optionelle 
instrument udvikles. En anden frygter, at der ved inkludering af principperne i det 
optionelle instrument er risiko for forskellige fortolkningsresultater i 
medlemsstaterne. 

Der opfordres til, at grønbogen om Rom-konventionen og handlingsplanens 
foranstaltninger koordineres. Især knyttes en forbindelse til Rom-konventionens 
artikel 3, hvorved valget af et "opt-in"-instrument sidestilles med de i henhold til 
international privatret berørte parters valg af en national lov. Det understreges, at 
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Lando-udvalget og Arbejdsgruppen for en Europæisk Civilret allerede har fremsat en 
række forslag, som giver mulighed for at vælge en ikke-statslig lov3. I samme bidrag 
argumenteres der for, at obligatoriske regler skal inkorporeres i det optionelle 
instrument, og der stilles forslag om en reform af Rom-konventionen.  

                                                 
3
 5.43 (Escamez) 
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Tillæg I 

FORTEGNELSE OVER ALLE BIDRAGYDERE 

Nedenstående liste over bidragydere indeholder ikke navn på bidragydere, som udtrykkeligt 
har anmodet om fortrolighed. Bidragyderne er opdelt i de kategorier, som Kommissionen har 
anvendt for at analysere høringssvarene. Den rækkefølge, bidragyderne er nævnt i, har ikke 
noget at gøre med, hvornår svarene er modtaget, eller hvilken eventuel relativ betydning de 
kunne være tillagt. 

1. REGERINGER 

1.1. Bayerisches Staatsministerium der Justiz – Tyskland 

1.2. Den bulgarske regering - Bulgarien 

1.3. Bundesministerium der Justiz - Østrig 

1.4. Bundesministerium der Justiz – Tyskland 

1.5. Justitsministeriet - Danmark 

1.6. Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) - Bruxelles 

1.7. Den franske regering - Frankrig 

1.8. Det ungarske justitsministerium - Ungarn 

1.9. Ministerio dos Negocios Estrangeiros - Portugal 

1.10. Justitsministeriet - Sverige 

1.11. Den rumænske regering - Rumænien 

1.12. United Kingdom Government - UK 

2. ERHVERVSLIVET 

2.1. Association des Assureurs Coopératifs et Mutualistest Européens - Bruxelles  

2.2. Barclays Plc - UK 

2.3. Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft - Østrig 

2.4. Fælles bidrag fra Bundesverband des Deutschen Gross- und Aussenhandels, 
Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und 
Vertrieb (CDH) e.V., Hauptverband des Deutschen Einzelhandels - Tyskland 

2.5. Bundesverband Deutscher Banken - Tyskland 

2.6. Fælles bidrag fra Bundesverband der Deutschen Industrie and Deutscher Industrie- 
und Handelskammertag - Tyskland 

2.7. Bundesverband der Freien Berufe - Tyskland 
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2.8. CBI (Confederation of British Industry) - UK 

2.9. Finlands centrale handelskammer - Finland 

2.10. CEA (Comité Européen des Assurances) - Bruxelles 

2.11. Creators’ Right Alliance - UK 

2.12. Fælles bidrag fra Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Bundesverband der 
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., Bundesverband Öffentlicher 
Banken Deutschlands e.V. - Tyskland 

2.13. ENPA (European Newspaper Publishers’ Association) 

2.14. Eurofinas (European Federation of Finance House Associations) - Bruxelles 

2.15. European Association of Co-operative Banks - Bruxelles 

2.16. EFBS (European Federation of Building Societies) - Bruxelles 

2.17. Fédération Bancaire Française - Frankrig 

2.18. Fédération des Industries Nautiques - Frankrig 

2.19. Fælles bidrag fra ECSA (European Community Shipowners Association) og ICS 
(International Chamber of Shipping) 

2.20. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Tyskland 

2.21. ISDA (International Swaps and Derivatives Associations, Inc.) 

2.22. London Investment Banking Association - UK 

2.23. Orgalime (Liaison Group of European Mechanical, Electrical and Metalworking 
Industries) – Bruxelles 

2.24. Pyramide Europe – UK 

2.25. UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises - 
Bruxelles 

2.26. VDMA (German Engineering Industry Federation) - Bruxelles 

2.27. Verband Deutsches Reisemanagement e.V. - Tyskland 

2.28. Vorwerk & Co. KG - Tyskland 

2.29. VNO-NCW – Nederlandene 

2.30. Wirtschaftskammer Österreich – Østrig 

3. FORBRUGERORGANISATIONER 

3.1. BEUC (Kontoret for de Europæiske Forbrugerorganisationer) – Bruxelles 
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3.2. CECU - Spanien 

3.3. Conseil de la Consommation - Bruxelles 

3.4. European Consumer Centre - Dublin 

4. ADVOKATER 

4.1. Bar Council of England and Wales - Bruxelles 

4.2. Dr. Paolo Bernardini, dr. Giudice presso il Tribunale civile di Lucca - Italien 

4.3. Bundesnotarkammer - Tyskland 

4.4. City of London Law Society - UK 

4.5. Clifford Chance - UK 

4.6. Conférence des Notariats de l'Union Européenne - Bruxelles 

4.7. Conseil des Barreaux de l’Union Européenne - Bruxelles 

4.8. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano - Italien 

4.9. Cour de Cassation - Frankrig 

4.10. Deutscher Notarverein-Bundesverband der Notare im Hauptberuf e.V. - Bruxelles 

4.11. Finnish Bar Association - Finland 

4.12. Christian Hertel (Deutsches Notarinstitut Würzburg) - Tyskland 

4.13. Carolin Kühne, Freshfields Bruckhaus Deringer - Tyskland 

4.14. Law Society of England and Wales EU Committee - UK 

4.15. Law Society of Scotland - UK 

4.16. C. Locher – Staub Hilti & Partner Rechtsanwälte - Schweiz 

4.17. Lovells - Tyskland 

4.18. Österreichische Notariatskammer – Bruxelles 

4.19. Österreichischer Rechtsanwaltskammertag – Østrig 

4.20. Gunther Weiss, Freshfields Bruckhaus Deringer – Tyskland 

5. JURIDISKE EKSPERTER 

5.1. Prof. G. Ajani, Torino – Italien og prof. dr. H. Schulte-Nölke, Bielefeld – Tyskland – 
Acquis-gruppen (Gruppen vedrørende gældende fællesskabsret) 

5.2. Prof. M.T. Alonso Perez, Zaragoza Universitet - Spanien 
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5.3. C. Amato, Brescia University - Italien 

5.4. E. Arroyo I Amayuelas, Barcelona Universitet, og A. Vaquer Aloy, Lleida 
Universitet - Spainien 

5.5. Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française et la Société 
de Législation Comparée - Frankrig 

5.6. Prof. dr. C. von Bar og dr. S. Swann, Universität Osnabrück - Tyskland 

5.7. Prof. dr. C. von Bar og dr. S. Swann, Universität Osnabrück - Tyskland 

5.8. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburg - Tyskland 

5.9. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburg - Tyskland 

5.10. K. Battersby, Nottingham Law School - UK 

5.11. Prof. M. Bianca, “La Sapienza”-universitetet i Rom - Italien 

5.12. Prof. dr. M. Bussani, Trieste Universitet - Italien 

5.13. Prof. F. Cafaggi, prof. C. Joerges, prof. J. Ziller, dr. C. Schmid, European University 
Institute, Firenze - Italien 

5.14. Dr. G-P. Calliess, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt - Tyskland 

5.15. Prof. dr. W. Devroe, dr. D. Droshout, Katholieke Universiteit Leuven - Belgien 

5.16. C.D. Düchs, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz - Tyskland 

5.17. Prof. B. Fauvarque-Cosson og prof. D. Mazeaud, Université Panthéon-Assas (Paris 
II) - Frankrig 

5.18. Dr. A. Fuchs, Academy of European Law, Trier - Tyskland 

5.19. Prof. G. Gandolfi and prof. J.L. de los Mozos, Academy of European Private 
Lawyers, Pavia - Italien 

5.20. Prof. G. Gandolfi, Academy of European Private Lawyers, Pavia - Italien 

5.21. Prof. G. Garcia Cantero, Zaragoza Universitet - Spanien 

5.22. Prof. L. Gatt, Napoli Universitet - Italien 

5.23. Sir Roy Goode, Oxford - UK 

5.24. Prof. M.D. Gramunt Fombuena og prof. M.R. Llacer Matacas, Universidad de 
Barcelona - Spanien 

5.25. Prof. dr. S. Grundmann, Erlangen-Nürnberg Universitet – Tyskland 

5.26. Prof. Martijn W. Hesselink - Amsterdam 

5.27. Dr. V. Heutger, Universiteit Utrecht – Nederlandene 
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5.28. Prof. dr. R.M. Hilty, Max Planck-Insitut für Geistiges Eigentum und 
Wettbewerbsrecht, München - Tyskland 

5.29. Prof. Dr. P. Huber, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz - Tyskland 

5.30. Prof. Dr. P. Huber, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz - Tyskland 

5.31. Prof. C. Lalana del Castillo, Zaragoza Universitet - Spanien 

5.32. Prof. dr. O. Lando - Danmark 

5.33. Profa. Dra. Llombart Bosch, Universidad Politecnica de Valencia - Spanien 

5.34. Prof. P.A. Llombart, Prof. J. Battaler Grau, Profa. N. Latorre Chiner, Prof. G. Palao 
Moreno, Profa. F. Ramon Fernandez, Universidad Politecnica de Valencia – Spanien 

5.35. Dr. A.M. Lopez-Rodriguez, Aarhus Universitet - Danmark 

5.36. Prof. U. Magnus, Universität Hamburg - Tyskland 

5.37. Prof. dr. J. Meyer, Technische Universität Dresden - Tyskland 

5.38. Dr. E. Najork, Köln, dr. M. Schmidt-Kessel, Freiburg - Tyskland 

5.39. Prof. R. Nielsen, Handelshøjskolen, København - Danmark 

5.40. Prof. dr. F.J. Orduna Moreno, prof. dr. J. Plaza Penades, prof. dr. L.M. Martinez 
Velencoso, Universidad de Valencia - Spanien 

5.41. Dr. N.M. Pinto Oliveira, Universidade do Minho - Portugal 

5.42. Prof. C. Prieto, Université d’Aix-Marseille - Frankrig  

5.43. Anna Quinones Escámez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 

5.44. Prof. dr. Ranieri, Universität des Saarlandes, Saarbrücken - Tyskland 

5.45. Prof dr. Reichert-Facilides, Institut für Zivilrecht, Innsbruck - Østrig 

5.46. Prof. dr. O. Remien, Bayerische Julius-Maximilians-Universität, Würzburg - 
Tyskland 

5.47. Prof. P. Remy-Corlay og prof. D. Fenouillet, Université de Paris XI, prof. P. Remy-
Corlay, Faculté de Droit de Poitiers - Frankrig 

5.48. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - Frankrig 

5.49. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - Frankrig 

5.50. Prof. M.L. Ruffini, Universita degli Studi di Milano - Italien 

5.51. Prof. dr. H. Schulte-Nölke, Universität Bielefeld - Tyskland 

5.52. Prof. dr. Schulze og dr. M. Ebers, Universität Münster - Tyskland 
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5.53. Dr. A.L. Serrano, Universidad de Barcelona - Spanien 

5.54. Prof. J. Smits og R.R.R. Hardy – Universiteit Maastricht – Nederlandene 

5.55. Prof. M. Tsunoda – Osaka University - Japan 

5.56. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven - Belgien 

5.57. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven - Belgien 

5.58. Prof T. Wilhelmsson, University of Helsinki - Finland 

6. ANDRE 

6.1. Justizfraktion der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 
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 Regering Erhvervsliv Forbruger-
organisationer 

Advokater Juridiske 
eksperter 

I alt 

Østrig 1 2 1 1 5

Belgien  2 1 3 6

Danmark 1 3 4

Finland  1 1 1 3

Frankrig 1 2 1 6 10

Tyskland 2 8 5 19 34

Grækenland   

Irland  1  1

Italien  2 8 10

Luxembourg   

Nederlandene  1 3 4

Portugal 1 1 2

Spanien  1 10 11

Sverige 1  1

UK 1 6 4 2 13

Internationalt, 
herunder EU 

1 8 1 5  14

EU i alt 7 29 4 18 56 117

Ikke-EU 3 1 1 5

I alt 10 29 4 19 57 122
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