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FORBRUGERBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

EU's forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger har til formål at beskytte de europæiske
forbrugeres sundhed og sikkerhed samt økonomiske og retlige interesser, uanset
hvor i EU de bor, rejser eller handler. Både fysiske transaktioner og e-handel
er underlagt EU-lovgivning, som fastsætter bredt gældende regler såvel som
bestemmelser for specifikke varegrupper, herunder lægemidler, genmodificerede
organismer, tobaksvarer, kosmetik, legetøj og sprængstoffer.

RETSGRUNDLAG

Artikel 114 og 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

MÅL

Formålene er at sikre, at alle EU's forbrugere-, uanset hvor i Unionen de bor, rejser
eller handler, -er omfattet af et fælles, højt niveau af beskyttelse mod risici og trusler
mod deres sikkerhed og økonomiske interesser, såvel som at sætte forbrugerne bedre
i stand til at værne om egne interesser.

RESULTATER

A. Beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed
1. EU-foranstaltninger inden for områderne folkesundhed og tobak (2.2.4)
2. Levnedsmidler (2.2.6)
3. Lægemidler (2.2.5)
4. Produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning
Direktiv 2001/95/EF fastsætter et system for produktsikkerhed i almindelighed, hvorved
ethvert produkt, der bringes i handlen (»markedsføres«), herunder varetyper der
ikke er omfattet af sektorspecifik lovgivning, skal opfylde visse standarder for
information til forbrugerne, forholdsregler mod trusler mod forbrugernes sikkerhed,
tilsyn med produktsikkerheden samt sporbarhed. Hvis et produkt udgør en alvorlig
risiko, der nødvendiggør hurtig indgriben, skal den relevante medlemsstat straks
underrette Kommissionen via RAPEX, et system til hurtig informationsudveksling
mellem medlemsstaterne og Kommissionen. Kommissionen vedtog i juni 2021 et
forslag til forordning om generel produktsikkerhed med henblik på at revidere direktivet
om produktsikkerhed i almindelighed. Den foreslåede forordning vil sikre kontinuitet
med produktsikkerhedsdirektivet ved at kræve, at forbrugerprodukter skal være sikre/
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ufarlige, ved at opstille en række forpligtelser for de erhvervsdrivende, herunder
internetbaserede markedspladser, og ved at fastsætte regler for udvikling af standarder
til understøttelse af de generelle sikkerhedskrav. Det skal ajourføre og modernisere de
generelle rammer for sikkerhed ved ikke-spiselige forbrugerprodukter og tilsikre lige
konkurrencevilkår for erhvervslivet.
5. Sikkerhed ved kosmetiske produkter, sprængstoffer til civil brug og legetøj
Forordning (EF) nr. 1223/2009 har til formål at garantere sikkerheden ved kosmetiske
produkter tillige med beskyttelsen af forbrugerne gennem krav om angivelse af
ingredienser og informativ etikettering. De fleste af bestemmelserne i forordningen
trådte i kraft pr. 11. juli 2013. Sikkerhedskrav til sprængstoffer til civile formål og lignende
varer er fastsat i direktiv 93/15/EØF, 2008/43/EF og 2004/57/EF, i afgørelse 2004/388/
EF, senest omarbejdet ved direktivet om eksplosivstoffer til civil brug (2014/28/EU) og
i direktivet om pyrotekniske artikler (2013/29/EU). Sikkerhedskrav til legetøj er fastsat
i direktiv 2009/48/EF. Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) reviderer
og udvikler de relevante standarder.
6. Kommunikation til en overkommelig pris for virksomheder og forbrugere (2.1.8)
B. Beskyttelse af forbrugernes økonomiske interesser
1. Informationssamfundstjenester, elektronisk handel samt elektroniske og
grænseoverskridende betalinger
Direktiv 2000/31/EF (direktivet om elektronisk handel) omhandler det juridiske
ansvar påhvilende tjenesteudbydere (etableret i EU) af onlinetjenester, elektroniske
onlinetransaktioner og andre onlineaktiviteter, f.eks. nyhedsformidling, database- og
finansielle tjenesteydelser, tjenesteydelser inden for liberale erhverv, underholdning
(video on demand), direkte markedsførings- og reklameydelser og internetadgang. Det
vil blive moderniseret ved den kommende retsakt om digitale tjenester. Direktiv (EU)
2015/2366 om grænseoverskridende kreditoverførsler og forordning (EU) 2021/1230
om grænseoverskridende betalinger har til formål at sikre, at gebyrer for tværnationale
betalinger i EUR er de samme som gebyrer for betalinger inden for en medlemsstat.
2. Fjernsyn uden grænser
Direktiv 2010/13/EU har til formål at sikre den frie bevægelighed for så vidt angår radio-
og tv-virksomhed og samtidig værne om visse almennyttige hensyn såsom kulturel
mangfoldighed, ret til genmæle, forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af mindreårige.
Bestemmelserne heri vedrører f.eks. reklamer for alkoholholdige drikkevarer, tobak
og medicin, teleindkøb og udsendelser indeholdende pornografi eller ekstrem vold.
Transmission af begivenheder af større samfundsmæssig betydning skal være gratis
og ukodet, også selv om betalingskanaler har erhvervet eksklusivrettigheder hertil.
3. Fjernsalgsaftaler, aftaler indgået uden for fast forretningssted, forbrugerkøb/
løsørekøb, garantier og urimelige kontraktvilkår
Direktivet om forbrugerrettigheder (2011/83/EU) erstatter pr. 13. august 2014
Rådets direktiv 85/577/EØF og direktiv 97/7/EF. Direktivet ændrede endvidere
Rådets direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår og direktiv 1999/44/EF
om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed. Det har
styrket forbrugerrettighederne ved at fastsætte bestemmelser om produktoplysninger
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til forbrugerne, ved at regulere fortrydelsesretten og ved at harmonisere visse
bestemmelser vedrørende kontrakter og aftaler. Direktiv 2002/65/EF regulerer fjernsalg
af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne.
4. Urimelig handelspraksis og sammenlignende og vildledende reklame
Direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne
forbyder vildledende og aggressiv handelspraksis, ufine forretningsmetoder (såsom
salg under udøvelse af pres, vildledende markedsføring og illoyal reklame) samt
fremgangsmåder, hvor der benyttes tvang som salgsmiddel. Direktivet fastsætter
kriterier for definering af aggressiv handelspraksis (chikane, tvang og utilbørlig
påvirkning) samt en »sort liste« over urimelig handelspraksis. Direktiv 2006/114/
EF om vildledende og sammenlignende reklame forbyder vildledende reklamer.
Det fastsætter ligeledes de nærmere betingelser for, hvornår sammenlignende
reklamer er tilladt. En meddelelse fra Kommissionen af 27. november 2012
(COM(2012)0702) foreslår en revision af direktiv 2006/114/EF med henblik på
at udbedre smuthuller i lovteksten og fokusere på problemet med vildledende
erhvervsvejvisere. Ved udgangen af 2019 vedtoges Europa-Parlamentets og Rådets
nye direktiv (EU) 2019/2161 med henblik på bedre håndhævelse og modernisering af
EU's forbrugerbeskyttelsesregler. Dette nye direktiv ændrede Rådets direktiv 93/13/
EØF (om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler) og Europa-Parlamentet og Rådets
direktiv 98/6/EF (om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser
på forbrugsvarer), 2005/29/EF (om virksomheders urimelige handelspraksis over
for forbrugerne på det indre marked) og 2011/83/EU (om forbrugerrettigheder).
Med hensyn til urimelig praksis afholdt Udvalget om det Indre Marked og
Forbrugerbeskyttelse (IMCO) i april 2022 en offentlig høring om opretholdelse af
forbrugerrettigheder, når de handler uden for EU, med det formål at kortlægge de
udfordringer, som forbrugerne står over for, når de køber fra lande uden for EU.
5. Ansvar for defekte produkter og prisangivelse
Direktiv 1999/34/EØF indfører princippet om producentens objektivt ansvar i tilfælde af
skade forårsaget af et defekt produkt. Den skadelidte forbruger, der kræver erstatning,
skal inden for en frist på tre år føre bevis for skaden, defekten ved produktet
og årsagsforbindelsen mellem defekt og skade. Direktiv 98/6/EF om stykpriser
forpligter forhandlere til at angive salgspris og pris pr. måleenhed med henblik på
at forbedre og forenkle sammenligning af pris og mængde mellem produkter på
markedet. Direktiv 1999/44/EF fastlægger produktgarantier for forbrugerne ved at
pålægge erhvervsdrivende, som sælger forbrugsgoder i EU, at afhjælpe fejl, når disse
eksisterede på leveringstidspunktet og viser sig som sådan inden for to år. Dette direktiv
blev ajourført i 2011 og derefter ophævet og erstattet af direktiv (EU) 2019/771.
6. Forbrugerkredit og realkredit
Direktiv 2008/48/EF fastsætter en forpligtelse for kreditorer til at anvende det samme
standardiserede EU-forbrugerkreditinformationsskema, dvs. en formular der dækker
alle oplysninger om kontrakten, inklusive kreditomkostningerne og den opkrævede
årlige omkostningsprocent. Forbrugerne har ret til at opsige kreditaftalen uden at
skulle give nogen begrundelse inden for en frist på 14 dage efter indgåelse af
aftalen, og de kan til enhver tid tilbagebetale deres kredit tidligere, idet kreditoren kan
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anmode om rimelig og objektivt begrundet kompensation. Kommissionen foreslog i juni
2021 en ajourføring af de eksisterende regler (COM(2021)0347). Forslaget udvider
anvendelsesområdet for det nugældende forbrugerkreditdirektiv til at omfatte et større
udvalg af produkter, der kan udgøre en fare for forbrugerne. Forslaget fremmer også en
reduktion i omfanget af oplysninger, som skal gives til forbrugerne gennem reklame, og
fokuserer på, hvordan og hvornår information forud for kontraktindgåelse forelægges
forbrugerne. Endvidere forbedrer forslaget reglerne for vurdering af kreditværdighed,
og medlemsstaterne opfordres til at fremme undervisning i finans og sikre forbrugerne
adgang til gældsrådgivning.
Direktiv 2014/17/EU om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til
beboelse opstiller fælles rammer for forbrugerkreditaftaler garanteret ved pant eller
anden form for lån eller prioritet i fast ejendom til beboelse. Det sigter mod at skabe
et velfungerende indre marked for realkredit til gavn for forbrugerne og fastsætter
betingelser med henblik på at tilvejebringe en høj grad af professionalisme blandt
långivere og kreditformidlere[1].
7. Pakkerejser og timeshareejendomme
Direktiv 2015/2302/EU har til formål at værne om forbrugernes grundlæggende
rettigheder ved bestilling af pakkerejse eller andre former for kombinerede rejser,
f.eks. når der på et websted foretages reservation af en selvvalgt kombination af
flyrejse, hotelindkvartering eller biludlejning. Direktiv 2008/122/EF om timeshareaftaler,
aftaler om længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler omhandler den
erhvervsdrivendes forpligtelse til at oplyse om aftalens dele og om forbrugerens ret
til inden for en frist på 14 kalenderdage at fortryde aftalen uden omkostninger eller
angivelse af årsag.
8. Lufttransport
Forordning (EF) nr. 261/2004 og (EF) nr. 2027/97 (som ændret) fastsætter
fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer
i tilfælde af boardingafvisning, aflysning eller lange forsinkelser og om
luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker. Forordning (EF) nr. 80/2009
om edb-reservationssystemer for luftfartsprodukter fastlægger forpligtelser for
systemleverandører (til at give alle luftfartsselskaber adgang på lige vilkår) og
for luftfartsselskaber (til at kommunikere med lige stor omhu og hastighed med
alle systemer). Der er med forordning (EF) nr. 80/2009 indført fælles kriterier og
procedurer for fastlæggelse af billetpriser og rater, der opkræves af luftfartsselskaber
for luftfartstjenester inden for Fællesskabet. Der er med forordning (EF) nr. 300/2008
indført fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart som følge af
terrorangrebene den 11. september 2001.
9. Energimarkeder
Den tredje pakke i EU's energimarkedslovgivning (vedtaget i 2009) blev indført med
henblik på at forbedre funktionsdygtigheden af det indre marked for energi og for
at løse strukturelle problemer. Pakken dækker fem hovedområder, herunder øget

[1]Af relevant forskning kan nævnes Wiewiórowska A. et al., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European
Consumers, publikation udarbejdet for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Temaafdelingen for Økonomisk
og Videnskabelig Politik og Livskvalitet, Europa-Parlamentet, Luxembourg, 2019.
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gennemsigtighed på detailmarkeder til gavn for forbrugerne. Direktiv 2012/27/EU
sætter energiforbrugerne bedre i stand til at forvalte deres forbrug, idet der via
individuelle målere tilstræbes let og gratis adgang til data om forbrug. Forordning
(EU) 2017/1369 har til formål at sikre, at komplekse oplysninger om energiforbrug
og nærmere angivne husholdningsapparaters energimæssige ydeevne fremgår i
klar og forståelig form, så forbrugerne sættes i stand til at træffe velunderbyggede
købsbeslutninger ved at vælge de mest effektive apparater. Inden for EU's indre
energimarked har alle borgere i Unionen ret til at få deres hjem tilknyttet energinet og ret
til frit at vælge en el- eller gasleverandør, der tilbyder tjenesteydelser i det pågældende
område.
10. Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC-netværket eller
»Euroguichets«) og portalen »Dit Europa«
ECC-netværket yder information og bistand til forbrugere i forbindelse med
tværnationale transaktioner. Netværket samarbejder også med andre europæiske
netværk, herunder især FIN-NET (finans), Solvit (det indre marked) og Det
Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område. Portalen »Dit
Europa« yder omfattende information til forbrugerne om aftalerettigheder, internet-
og telekommunikationstjenester, finansielle produkter og tjenesteydelser, hvorvidt der
foreligger uretfærdig behandling, energiforsyning og tvistbilæggelse i forbrugersager.
Der opnåedes yderligere forbedringer med indførelsen af den fælles digitale portal
(forordning (EU) nr. 2018/1724).
C. Beskyttelse af forbrugernes retlige interesser
1. Alternative tvistbilæggelsesprocedurer og onlinetvistbilæggelse
Alternative tvistbilæggelsesprocedurer er udenretlige tvistbilæggelsesmekanismer,
der hjælper forbrugere og erhvervsdrivende med at løse konflikter, oftest via en
tredjepart, f.eks. en mægler, voldgiftsmand eller ombudsmand. Henstilling 98/257/EF,
afgørelse 20/2004/EF og Rådets resolution 2000/C 155/01 fastsætter de principper,
der skal følges i alternative tvistbilæggelsesprocedurer, med sigte på at garantere
den enkelte forbruger billigere og hurtigere retslige udveje. Direktiv 2009/22/EF om
søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser
harmoniserer eksisterende EU-ret og national ret og indfører med henblik på at
beskytte forbrugernes fælles interesser »søgsmål med påstand om forbud«, som
kan anlægges ved kompetente nationale domstole mod overtrædelser begået af
erhvervsdrivende fra andre lande. Direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet giver forbrugerne
mulighed for at henvende sig til kyndige, alternative tvistbilæggelsesinstanser i
forbindelse med alle former for kontraktretlige tvister med virksomheder om online-
eller offline-baserede, nationale eller tværnationale køb. Forordning (EU) nr. 524/2013
om onlinetvistbilæggelse gør det muligt for forbrugere og erhvervsdrivende i EU at
løse onlinetvister om indenlandske og tværnationale køb gennem en EU-dækkende
tvistbilæggelsesplatform, som alternative tvistbilæggelsesorganer siden februar 2016
har kunnet tilmelde sig.
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2. Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område og
nationale myndigheders forpligtelse til at samarbejde
Der oprettedes ved afgørelse 2001/470/EF et europæisk retligt netværk i den hensigt
at forenkle vilkårene for borgere involveret i tværnationale retstvister ved at styrke de
retlige samarbejdsmekanismer mellem medlemsstaterne på det civil- og handelsretlige
område og ved at sørge for, at forbrugerne modtager praktisk information, der gør
det lettere for dem at søge prøvelse ved domstol. Der oprettedes ved forordning (EF)
nr. 2006/2004 et netværk af nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af
EU's forbrugerbeskyttelseslovgivning, således at de fra 29. december 2005 er pålagt
forpligtelse til at samarbejde om garantier for retshåndhævelsen af EU-retten og, i
tilfælde af tværnationale tvister, til at skride ind over for enhver overtrædelse ved
anvendelse af de under forholdene hensigtsmæssige retsmidler, f.eks. forbud eller
retskendelse.
3. Sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser
Direktiv 2009/22/EF harmoniserede procedurer for søgsmål med påstand om forbud
til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser. Direktiv 2014/104/EU har til formål
at sikre, at alle skadelidte som følge af en overtrædelse af konkurrenceretten har
reel mulighed for at udøve deres ret til at kræve fuld erstatning. Direktiv (EU)
2020/1828 udvidede anvendelsesområdet for det til søgsmål med nedlæggelse af
påstand om forbud beregnede system, så det herefter omfatter en række horisontale
og sektorspecifikke EU-instrumenter af relevans for beskyttelsen af forbrugernes
kollektive interesser, og der blev fastlagt procedurer for erstatning.
D. Foranstaltninger som følge af covid-19-udbruddet
Medlemsstaternes forbrugerbeskyttelsestilsyn har med støtte fra Kommissionen,
på grund af tiltagende uregelmæssigheder i online-udbud under pandemien,
udsendt en fælles holdning for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, der henstiller
til onlineplatforme at træffe virkningsfulde foranstaltninger til fjernelse af ulovlige
markedsføringskampagner. En fælles meddelelse med titlen »Bekæmpelse af
desinformation om covid-19 — sådan får vi styr på fakta« fremhævede tilsvarende
nødvendigheden af at bekæmpe desinformation for at kunne beskytte forbrugerne.
De afbrydelser, som genindførelsen af grænsekontrol og rejserestriktioner gav
anledning til, foranledigede Kommissionen til den 18. marts 2020 at udstede
retningslinjer i den hensigt at sikre, at EU-forbrugernes rettigheder anvendes på en
sammenhængende måde i hele EU. EU er det eneste område i verden, hvor borgerne
er beskyttet af et fuldstændigt sæt passagerrettigheder, uanset om de rejser med fly,
tog, skib eller bus. Transportører skal tilbyde godtgørelse (refusion af billetter) eller
omlægning af rejsen til de passagerer, hvis afgange er blevet annulleret.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentet er aktivt involveret i udformningen og styrkelsen af EU's lovgivning om
forbrugerbeskyttelse, idet hensynet til dels markederne og dels forbrugerne vejes
op mod hinanden. Forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger er sammenfattet i den nye
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forbrugerdagsorden 2020-2025 og i den nye aftale for forbrugerne, den europæiske
grønne pagt og handlingsplanen for den cirkulære økonomi samt andre initiativer.
De europæiske forbrugere drager også fordel af foranstaltninger og instrumenter, der
har til formål at styrke forskellige aspekter af EU's indre marked. Disse omfatter et
betydeligt antal instrumenter, der er udviklet som en del af initiativet om det digitale
indre marked, og som kombinerer rent forbrugerorienterede foranstaltninger med
markedsudformningsforanstaltninger: forordningen om roamingafgifter, forordningen
om fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund, forordningen om portabilitet af
onlineindhold, forordningen om grænseoverskridende pakkelevering, den generelle
forordning om databeskyttelse, geoblokeringsforordningen, den europæiske kodeks for
elektronisk kommunikation, forordningen om fri udveksling af ikke-personlige data og
direktivet om ophavsret på det digitale indre marked[2].
Parlamentet efterlyste en revision af det generelle direktiv om produktsikkerhed i
sin beslutning af 25. november 2020 om håndtering af produktsikkerhed i det indre
marked. Heri blev Kommissionen opfordret til at ajourføre og opstille afpassede
markedstilsynsregler for både harmoniserede og ikke-harmoniserede produkter i
handel på både almindelige markeder og onlinemarkeder og gøre dem bevendte til den
digitale tidsalder og til at tilpasse produktsikkerhedsregler således, at de kan imødegå
problematikken ved fremvoksende teknologi såsom kunstig intelligens, tilknyttede
produkter og robotter.
Parlamentet har afholdt mange debatter om forbrugerbeskyttelse i lyset af den digitale
revolution. Temaafdelingen for Økonomisk og Videnskabelig Politik og Livskvalitet
afholdt den 18. februar 2020, på anmodning fra IMCO-udvalget, en workshop om
e-handelsregler i den digitale tidsalder, og der blev fulgt op på dette arrangement
med en række undersøgelser[3] om den fremtidige retsakt om digitale tjenester.
Eksperter og interessenter betonede her nødvendigheden af, at der med retsakten
om digitale tjenester indføres slagkraftige forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger for
onlinemarkedspladser.
Der er for nylig gennemført en bred vifte af undersøgelser vedrørende
forbrugerbeskyttelse. Den 27. oktober 2020 blev undersøgelsen[4] Loot boxes in online
games and their effect on consumers, in particular young consumers fremlagt for
medlemmerne, efterfulgt af en spørgerunde. Loot boxes er elementer i computerspil,
der normalt tilgås som led i spillet, eller som valgfrit kan erhverves mod betaling med
rigtige penge. Da loot boxes anvender vilkårlige belønningsmekanismer opstår derved
faren for, at de fungerer som en glidebane til hasardspil og er særligt skadelige for unge
forbrugere.

[2]Af relevant forskning kan nævnes Wiewiórowska A. et al., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European
Consumers, publikation udarbejdet for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Temaafdelingen for Økonomisk
og Videnskabelig Politik og Livskvalitet, Europa-Parlamentet, Luxembourg, 2019.
[3]Maciejewski M., Blandin L., Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and Consumer
Protection, publikation udarbejdet for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Temaafdelingen for Økonomisk
og Videnskabelig Politik og Livskvalitet, Europa-Parlamentet, Luxembourg, 2020.
[4]Cerulli-Harms, A. et al., Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers, publikation
udarbejdet for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Temaafdelingen for Økonomisk og Videnskabelig Politik
og Livskvalitet, Europa-Parlamentet, Luxembourg, 2020.
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Briefingdokumentet[5] Reimbursement and compensation in case of transport
cancellation or delay: rights and their enforcement af januar 2021 skitserer
forbrugerrettighederne i henhold til EU-retten i tilfælde af aflysning af rejser i
særlig tilknytning til covid-19-situationen og indeholder praktisk råd og vejledning til
forbrugerne.
En undersøgelse[6] om den indvirkning, som målrettet reklame har på annoncører,
markedsadgang og forbrugernes valgmuligheder, afsøgte dynamikken på markedet
for onlinereklamer. Hvad forbrugerbeskyttelse angår analyseredes det heri,
hvordan elementer som individualiseret reklame, mikromålrettet og adfærdsbaseret
annoncering og »digital prikken« kan påvirke priserne og forbrugernes valgmuligheder.
Undersøgelsen konkluderede, at målretningsteknikker kan komme forbrugerne til
gavn, idet de skræddersyr reklamer efter sidstnævntes interesser. Målrettet reklame
giver dog også grund til bekymring om flere forhold. Heriblandt skal nævnes den
manglende gennemsigtighed, hvad angår brugen af forbrugerdata, målretning mod
sårbare grupper af forbrugere og kneb i reklameudformningen i den hensigt at forlede
forbrugerne til at træffe valg, der strider imod deres interesser (»mørke mønstre«).
IMCO-udvalget afholdt netop vedrørende mørke mønstre i marts 2022 en offentlig
høring med henblik på at indkredse de risici, som denne praksis indebærer for
forbrugerne.
IMCO-Udvalget afholdt den 28. oktober 2021 en offentlig høring om skjult
kvalitetsvariation ved varer på det indre marked. Eksperter (f.eks. fra forbruger- og
erhvervsorganisationer) redegjorde for den problematik, som praksissen med skjult
kvalitetsvariation havde skabt for både forbrugere og brancher, eksempelvis hvad angik
forbrugerinformation om varernes forskellighed. De drøftede endvidere, hvordan man
kan øge forbrugerens kendskab til problemet.
IMCO-udvalget stemte en måned senere, den 9. december 2021, om udkast til
gennemførelsesrapport om legetøjsdirektivet, der skal sikre, at kun ufarligt legetøj
bringes i handlen på Unionens marked.
En undersøgelse[7] blev offentliggjort i februar 2022 om influencers indvirkning på
reklamer og forbrugerbeskyttelse i det indre marked. Denne så nærmere på, i hvilket
omfang influencere er ansvarlige for at sprede vildledende oplysninger og fremme
usikre produkter. Influencer-markedsføringsbranchen, som er vokset betydeligt i de
senere år, anvender ofte vildledende budskaber til at få sårbare forbrugere på krogen.
De seneste foreløbige politiske aftaler om retsakten om digitale tjenester og retsakten
om digitale markeder fokuserer på dels at øge gennemsigtigheden og dels regulere
onlineplatform-gatekeepere, begge to prekære områder for så vidt angår influenceres
aktiviteter.

[5]Maciejewski, M. et al., Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement, publikation udarbejdet for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Temaafdelingen for Økonomisk
og Videnskabelig Politik og Livskvalitet, Europa-Parlamentet, Luxembourg, 2021.
[6]Fourgberg, N et al., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice, publikation udarbejdet for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Temaafdelingen for Økonomisk og
Videnskabelig Politik og Livskvalitet, Europa-Parlamentet, Luxembourg, 2021.
[7]Michaelsen, F., Collini, L. et. al., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market,
publikation for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Temaafdelingen for Økonomisk og Videnskabelig Politik
og Livskvalitet, Europa-Parlamentet, Luxembourg, 2022.
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