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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. beklager, at man i medlemsstaterne, ikke kun blandt forbrugere og erhvervsdrivende, men 
også blandt aktører inden for retssystemet og forbrugerorganisationer, overvejende kun er 
bekendt med den nationale retshjælpsordning, men ikke med den europæiske;

2. er af den opfattelse, at kendskabet til andre europæiske procedurer, som f.eks. den 
europæiske småkravsprocedure1, heller ikke er særlig udbredt og heller ikke vil blive det 
som resultat af den aktuelle informationspolitik;

3. kræver, at der oprettes en pulje, hvorfra advokater, der arbejder for modtagere af 
EU-retshjælp, kan udvælges nemt og under angivelse af de sprog og retssystemer, disse 
kender til; 

4. er af den opfattelse, at det er formålstjenligt at udpege et centralt sted i hver medlemsstat, 
der modtager ansøgninger om og formidler retshjælp;

5. gør opmærksom på, at det ikke er særlig brugervenligt, at der på websiden "Det 
Europæiske Civilretlige Atlas" såvel som på den europæiske e-justice-portal hverken for 
retshjælp eller andre formularer er mulighed for at downloade eller printe de relevante 
formularer; opfordrer Kommissionen til omgående at ændre dette;

6. fremhæver, at det i rapporten nævnte europæiske retlige netværk på det civil- og 
handelsretlige område ganske vist giver informationer om retshjælp, men at disse sidst blev 
opdateret den 12. juli 2007;

7. er af den opfattelse, at der ved fastlæggelsen af de økonomiske kriterier, på baggrund af 
hvilke der skal ydes retshjælp, bør tages hensyn til de forskellige leveomkostninger i 
medlemsstaterne;

8. mener i modsætning til Kommissionen, at medlemsstaterne bør gøre en øget indsats for at 
efterkomme artikel 18 i direktiv 2003/8/EF (information); 

9. opfordrer Kommissionen til at informere forbrugere og erhvervsdrivende bedre om EU's 
foranstaltninger hvad angår tvister på det civil- og handelsretlige område og de dermed 
forbundne muligheder samt at støtte og fremme informationskampagner i hele EU; 

10. opfordrer Kommissionen til at fremlægge et revideret forslag, der udbedrer de svagheder, 
manglende fortolkninger og uafklarede forhold, der nævnes i dens rapport, samt til at sørge 
for en yderligere harmonisering af bestemmelserne i medlemsstaterne for at undgå 
yderligere misforståelser og huller i lovgivningen.

                                               
1 Forordning (EF) nr. 861/2007.


