
 

 1/2 

Europa-Kommissionen 
Kommissær med ansvar retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-
borgerskab 

Fru Viviane Reding 
B-1049, Bruxelles 
Belgien. 
 
 

Erhvervsudvalget, Retsud-
valget og Europaudvalget 

Christiansborg 
DK-1240 København K 

Tlf. +45 33 37 55 00 
Fax +45 33 32 85 36 

www.ft.dk 
ft@ft.dk 

Udtalelse om Kommissionens grønbog om aftaleret for forbrugere og er-
hvervslivet (KOM (2010) 348) 

28. januar 2010 

 
 
Kære Viviane Reding  
 
Hermed fremsendes høringssvar fra Folketingets Erhvervsudvalg, Retsudvalg 
og Europaudvalg om Kommissionens grønbog om aftaleret for forbrugere og 
erhvervslivet. Udvalgene har behandlet grønbogen og udarbejdet nedenstå-
ende høringssvar.  
 
Udtalelse om grønbog om aftaleret for forbrugere og erhvervslivet støt-
tet af V, S, DF, SF, KF, RV og EL. 
 
Kommissionens grønbog om løsningsmodeller for indførelse af en europæisk 
aftaleret for forbrugerne og erhvervslivet hilses velkommen. 
 
Et velfungerende og praktisk indre marked forudsætter gennemsigtighed og 
forudsigelighed i det retlige grundlag for samhandel og er af stor betydning for 
både virksomheder og forbrugere. 
 
Principielt støttes enhver bestræbelse på at fjerne barrierer for fri samhandel 
inden for det europæiske samarbejde, og det anerkendes, at medlemsstater-
nes forskellige aftaleretlige regimer kan udgøre en særlig udfordring – især for 
små og mellemstore virksomheder, der gerne vil sælge varer på tværs af lan-
degrænserne i EU. Det pointeres i den forbindelse, at behovet for et fælles 
europæisk aftaleinstrument vokser i takt med udbredelsen af e-handel. 
 
Samtidig er det helt afgørende, at forbrugerne sikres et højt niveau af rettig-
heder og beskyttelse. En fælles europæisk aftaleret må ikke forringe retsstil-
lingen for forbrugerne i nogen af medlemsstaterne. Kun på den måde vil en 
fælles europæisk aftaleret kunne øge tilliden blandt europæiske forbrugere til 
det indre marked. Derfor er det også helt afgørende, at spørgsmålet om, 
hvorvidt der er et faktisk behov for et europæisk aftaleretligt instrument, bely-
ses meget grundigt af Kommissionen inden et forslag til et fælles europæisk 
aftaleinstrument eventuelt udarbejdes. 
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Et minimumsdirektiv om europæisk aftaleret for forbrugere og erhvervslivet 
(evt. løsningsmodel 5) synes at opfylde intentionerne i grønbogen bedst. 
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