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FORSLAG

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

1. glæder sig over Kommissionens grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen, 
navnlig det fastsatte mål om at modernisere, forenkle og forbedre lovrammen for 
forretningsdrivende og forbrugere;

2. insisterer på, at denne gennemgang, der vil omfatte forbrugeraftaler, skal sammenkædes 
med det arbejde, der generelt udføres i forbindelse med aftaleretten som led i den løbende 
proces med at skabe en fælles referenceramme, og understreger derfor, at gennemgangen 
og arbejdet med den fælles referenceramme skal fortsætte på supplerende vis; erkender, at 
arbejdet med at skabe denne sammenkædning ikke bør hæmme eller forhale den 
igangværende gennemgang;

3. er af den opfattelse, at det er nødvendigt med en klar overordnet vision for, hvordan de 
forskellige lovrammer, der har betydning for forbrugernes aktiviteter og aktiviteter i 
forbindelse med handelsretten på EU-plan, påvirker hinanden og fungerer sammen, 
navnlig sammenhængen mellem ethvert instrument, der følger af denne gennemgang, og 
de instrumenter, der vedrører lovvalgsregler (Rom I og Rom II), og andre instrumenter 
baseret på oprindelseslandsprincippet (direktivet om e-handel);

4. mener, at det er nødvendigt, at Fællesskabets lovgiver tager affære for at fjerne enhver 
uoverensstemmelse mellem de direktiver om forbrugerlovgivningen, der er til behandling;

5. erkender de mulige fordele ved, hvad nogen har valgt at kalde et grundlæggende direktiv 
om "forbrugerrettigheder" i forlængelse af Kommissionens idé om et horisontalt 
instrument, men er fortsat bekymret over det maksimale harmoniseringsniveau, som en 
sådan fremgangsmåde kan medføre, og over det mulige tab af visse nationale rettigheder, 
der er forbundet hermed;

6. bemærker, at punkt 4 og 5 i grønbogens bilag I indeholder en omfattende liste over 
juridiske og kontraktlige spørgsmål med relevans for forbrugeraftaler, at nogle af disse 
spørgsmål allerede er omfattet af arbejdet med den fælles referenceramme, og at mange af 
dem i høj grad er af "politisk" karakter, hvor det ville blive nødvendigt med en bred 
(herunder offentlig) debat og overvejelser, hvis en generel regel skulle at indgå i et 
harmoniseret instrument på EU-plan;

7. mener, at både forbrugernes tillid og grænseoverskridende handel bør fremmes ved at 
udvikle en "blåt flag-ordning", der gør det muligt for de enkelte parter at vælge ét ud af 
mange mulige EU-godkendte standardvilkår og -betingelser i forbindelse med 
forretningsvirksomhed, og at det er muligt at gøre en større indsats for at fremme sådanne 
praktiske løsninger;

8. mener, at forbrugernes tillid også hænger sammen med adgang til klageinstanser og 
erstatningsordninger; bemærker, at der stadig er væsentlige hindringer for retfærdighed på 
tværs af grænserne i form af indviklede forhold og omkostninger, og at denne situation 
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eventuelt vil blive forværret af indførelsen af fælles klageordninger, og anmoder derfor 
Kommissionen om fortsat at overveje mulighederne i denne forbindelse.
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