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FORBRUGERPOLITIK: PRINCIPPER OG INSTRUMENTER

En virkningsfuld forbrugerbeskyttelsespolitik er en forudsætning for, at det
indre marked kan fungere korrekt og effektivt. Den har til formål at sikre
forbrugernes rettigheder over for de handlende og at give yderligere beskyttelse
til sårbare forbrugere. Forbrugerbeskyttelsesreglerne har potentiale til at forbedre
markedsresultaterne for hele økonomien. De gør markederne mere retfærdige, og
med den forbedrede kvalitet af de oplysninger, der gives til forbrugerne, kan de føre til
grønnere og mere sociale markedsresultater. Det er blevet et centralt mål i EU-politik
at styrke forbrugernes stilling og effektivt beskytte deres sikkerhed og økonomiske
interesser.

RETSGRUNDLAG

Artikel 4, stk. 2, litra f), artikel 12, 114 og 169 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 38 i Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder.

MÅL

For at fremme forbrugernes interesser og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau
skal Unionen bidrage til at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske
interesser. Endvidere skal Unionen fremme forbrugernes ret til information og
uddannelse og retten til at organisere sig for at beskytte deres interesser.
Forbrugerbeskyttelse skal integreres i alle relevante politikområder i EU-lovgivningen.

TILTAG

A. Generelt
Programmet for EU's indsats på det forbrugerpolitiske område består hovedsagelig
af Den Europæiske Forbrugerdagsorden, der blev vedtaget den 13. november 2020.
Dagsordenen indeholder en opdateret vision for EU's forbrugerpolitik fra 2020 til
2025 med overskriften »Styrkelse af forbrugernes stilling med henblik på at opnå
en bæredygtig genopretning«. Den har også til formål at imødekomme forbrugernes
umiddelbare bekymringer vedrørende covid-19-pandemien.
Dagsordenen dækker fem centrale prioriterede områder:
— Grøn omstilling: tackling af de nye udfordringer for forbrugerrettigheder og de

muligheder for indflydelse, som den grønne omstilling giver, og sikring af, at

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52020DC0696&qid=1605887353618


Emneblade om Den Europæiske Union - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/da

bæredygtige produkter og livsstile er tilgængelige for alle, uanset geografi eller
indkomst.

— Digital omstilling: etablering af et sikrere digitalt rum for forbrugerne, hvor
deres rettigheder beskyttes, og sikring af lige konkurrencevilkår for at muliggøre
innovation med henblik på at levere nyere og bedre tjenester til alle europæere.

— Effektiv håndhævelse og klageadgang: håndtering af covid-19's indvirkning på
forbrugerrettigheder og tackling af vildledende grønne anprisninger og urimelig
handelspraksis i forbindelse med metoder til påvirkning og personalisering
online. Håndhævelsen af forbrugerrettigheder er først og fremmest de nationale
myndigheders ansvar, men EU spiller en vigtig koordinerende og støttende rolle
understøttet af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde.

— Opfyldelse af specifikke forbrugerbehov: hensyntagen til behovene hos
forbrugere, som i visse situationer kan være sårbare og kræve ekstra
foranstaltninger. Dette kan skyldes sociale forhold eller særlige karakteristika for
enkeltpersoner eller grupper af forbrugere.

— Forbrugerbeskyttelse i global sammenhæng: sørge for sikkerhed ved import og
beskyttelse af forbrugerne i EU mod urimelig handelspraksis, der anvendes af
operatører uden for EU ved hjælp af stærkere markedsovervågningsværktøjer og
et tættere samarbejde med myndighederne i EU's partnerlande.

EU-institutionerne fører systematisk opsyn med forbrugerpolitikken ved hjælp af
resultattavlen om forbrugerforhold, som overvåger nationale forhold for forbrugere
inden for tre områder (oplysningsniveau og tillid; efterlevelse og håndhævelse;
klager og tvistbilæggelse) og undersøger fremskridt i integrationen af EU's
detailhandelsmarked ud fra niveauet af transaktioner mellem erhvervsdrivende
og forbrugere på tværs af grænserne og udviklingen inden for e-handel.
En anden måde til at føre systematisk opsyn med forbrugerpolitikken er
gennem resultattavlen for forbrugermarkederne, der følger forbrugere, der for
nylig har foretaget et køb, med henblik på at indfange udviklingen i over 40
forbrugermarkeders ydeevne via nøgleindikatorer som f.eks. tillid til, at sælgerne
overholder forbrugerbeskyttelsesreglerne, sammenligneligheden af tilbud, udbuddet
på markedet, i hvilken grad forbrugernes forventninger opfyldes og skader forvoldt af
problemer, som forbrugerne oplever.
Desuden blev programmet for det indre marked den 28. april 2021 lanceret med
henblik på at hjælpe det indre marked med at nå sit fulde potentiale og sikre Europas
genopretning efter covid-19-pandemien. Med et budget på 4,2 mia. EUR for perioden
2021-2027 indeholder den en integreret pakke, der skal støtte og styrke forvaltningen
af det indre marked, herunder for finansielle tjenesteydelser.
B. Sektorspecifikke foranstaltninger (2.2.2)
1. Forbrugergrupper
EU-institutionerne prioriterer inddragelsen af EU-forbrugernes interessegrupper. Den
Europæiske Rådgivende Forbrugergruppe er Kommissionens vigtigste forum for
høring af nationale og europæiske forbrugerorganisationer. Forbrugergruppen, som
blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2009/705/EF, kan rådgive og orientere
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Kommissionen om alle spørgsmål i forbindelse med forbrugerinteresser på EU-plan.
I 2017 vedtog Parlamentet og Rådet en forordning (EU) 2017/826, der opretter et
EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og
andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for
finansielle tjenesteydelser for perioden 2017-2020.
2. Forbrugeruddannelse
EU har iværksat forbrugeroplysningstiltag på forskellige niveauer, f.eks. ved gradvis
indarbejdelse af forbrugeroplysning i læseplanerne på folkeskole- og gymnasieniveau.
Et af disse initiativer er Consumer Classroom, der er et flersproget EU-websted
for lærere. Det samler et stort bibliotek om forbrugeruddannelse fra hele EU og
stiller interaktive værktøjer og samarbejdsværktøjer til rådighed til at hjælpe med
at forberede og udveksle undervisningstimer med studerende og andre lærere. Det
interaktive, online-baserede forbrugeroplysningsværktøj »Dolceta« henvendte sig ikke
blot til undervisere, men også til forbrugerne og dækkede bl.a. grundlæggende
forbrugerrettigheder, produktsikkerhed og finansiel forståelse.
3. Forbrugeroplysninger
Bedre oplysning og forbedret kendskab til forbrugerrettigheder vil kunne skabe øget
tillid blandt forbrugerne. EU har oprettet forbrugercentre (Det Europæiske Netværk af
Forbrugercentre), som skal give oplysninger og rådgivning om tværnational samhandel
og behandling af forbrugerklager. Et parallelt netværk, FIN-NET, udfylder samme rolle,
blot for klager over finansielle tjenesteydelser på tværs af grænserne. Kommissionen
fører desuden forbrugeroplysningskampagner i medlemsstaterne og udgiver praktiske
forbrugervejledninger. SOLVIT er en tjeneste oprettet specifikt til bilæggelse af tvister
vedrørende overtrædelser af EU-retten.
Portalen Dit Europa spiller en vigtig rolle i at give adgang til bedre information om
forbrugerpolitik og i at samle forskellige informationskilder i ét enkelt informationscenter.
Adgangen til oplysninger er blevet forbedret via en fælles digital portal (Forordning (EU)
2018/1724).
Den 30. marts 2022 offentliggjorde Kommissionen som led i pakken om cirkulær
økonomi et forslag til direktiv om styrkelse af forbrugerne i forbindelse med den grønne
omstilling gennem bedre beskyttelse mod urimelig praksis og bedre information.
Hovedformålet med forslaget er at tilskynde forbrugerne til at træffe miljøvenlige valg
ved at give dem de nødvendige oplysninger.
4. Håndhævelse af forbrugerrettigheder
Virkningsfuld og korrekt håndhævelse af forbrugerrettigheder er lige så vigtig som
selve eksistensen af disse rettigheder. Ansvaret for håndhævelse af rettighederne
påhviler primært de nationale offentlige myndigheder. Forordning (EU) 2017/2394
om samarbejde i forbindelse med forbrugerbeskyttelse knytter disse nationale
myndigheder sammen i et netværk på EU-plan og giver dem en ramme for
udveksling af oplysninger og for samarbejde om at sætte en stopper for
eventuelle brud på forbrugerbeskyttelsesretten (f.eks. vedr. vildledende reklame,
pakkerejser eller fjernsalg). Netværket udfører endvidere koordinerede undersøgelses-
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og håndhævelsesaktiviteter (f.eks. i form af de såkaldte kontrolaktioner, hvor
myndighederne kontrollerer, om websteder efterlever lovgivningen).

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentet medvirker løbende til at forbedre forbrugerbeskyttelsesreglerne i EU.
Forbrugerbeskyttelsespolitikken er gået fra at være en politik for teknisk harmonisering
af standarder med henblik på at fremme det indre marked til at være en del af
drivkraften bag bestræbelserne på at nå målet om et »borgernes Europa«. Som resultat
af Parlamentets lovgivningsmæssige tiltag har medlemsstaterne siden den 13. juni
2014 anvendt national ret til gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder, der
blev vedtaget med overvældende flertal i Parlamentet.
Den 12. december 2017 vedtog Parlamentet forordning (EU) 2017/2394 om
samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning
om forbrugerbeskyttelse med henblik på at forbedre effektiviteten af reglerne og
procedurerne for samarbejde mellem de nationale myndigheder med ansvar for
håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse.
Efter Kommissionens forslag til en ny aftale for forbrugerne vedtog Parlamentet den
27. november 2019 direktiv (EU) 2019/2161 om bedre håndhævelse og modernisering
af EU-reglerne om forbrugerbeskyttelse. Den 25. november 2020 vedtog Parlamentet
direktiv (EU) 2020/1828 om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af
forbrugernes kollektive interesser.
Parlamentet arbejder ikke alene med EU-lovgivning, men sætter også den
politiske dagsorden på området for forbrugerbeskyttelse gennem vedtagelsen af
sine initiativbetænkninger. Parlamentet har været særligt aktiv i forsøget på at
skaffe øgede budgetmidler til forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger og udvikling af
forbrugerrepræsentation i medlemsstaterne, navnlig dem, der er tiltrådt EU efter 2004.
Den 13. september 2018 vedtog Parlamentet en beslutning om skjult kvalitetsvariation
ved produkter på det indre marked, hvor det blev bemærket, at praksissen var
diskriminerende og i strid med forbrugernes forventninger.
Den 25. november 2020 vedtog Parlamentet en beslutning med titlen »På vej
mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere«, hvori
det fremhævede betydningen af holdbarheden og reparationsmulighederne for
forbrugsgoder og af at give forbrugerne flere rettigheder og oplysninger for at hjælpe
dem med at træffe bæredygtige valg[1].
Under covid-19-krisen blev forbrugerbeskyttelse af afgørende betydning for at
sikre godtgørelse for aflysninger af tjenester og for at bekæmpe udbredelsen
af misinformation og lyssky erhvervsdrivende, der sælger falsk eller ikke-
overensstemmende medicinsk udstyr til høje priser. Den 23. marts 2020 sendte
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) en skrivelse til
Kommissionens ledende næstformand, Margrethe Vestager, kommissærerne Thierry
Breton og Didier Reynders, og til det kroatiske formandskab for Rådet. Det opfordrede

[1]Relevant forskning omfatter Keirsbilck, B. et al., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation, 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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til, at der træffes yderligere foranstaltninger for at tackle covid-19-krisen, og påpegede
behovet for demokratisk kontrol med denne proces. Den 9. november 2020 afholdt
Temaafdelingen for Økonomisk og Videnskabelig Politik og Livskvalitet et webinar[2] for
IMCO-udvalget om covid-19's indvirkning på det indre marked og forbrugerbeskyttelse.
Den fremhævede virkningerne af de foranstaltninger, der blev indført på nationalt plan
og EU-plan for at afbøde de negative konsekvenser af pandemien, og fremsatte forslag
til, hvad mere der kunne gøres for at sikre et velfungerende indre marked både nu og i
fremtidige kriser. Den 19. november 2020 forelagde kommissær for retlige anliggender
og forbrugere, Didier Reynders, den nye forbrugerdagsorden for IMCO-udvalget.
Dagsordenen undersøger konsekvenserne af covid-19 for forbrugerne og behandler
mere langsigtede forbrugerpolitiske spørgsmål med hensyn til den grønne og den
digitale omstilling, reaktionen på forbrugernes sårbarheder, effektiv håndhævelse af
forbrugerrettigheder og internationalt samarbejde med partnerlande.
Den 22. februar 2021 blev der forelagt et omfattende studie[3] om covid-19-pandemiens
indvirkning på det indre marked for IMCO-udvalget. Undersøgelsen opregner
virkningerne af restriktioner på medlemsstats- og EU-plan for den frie bevægelighed for
varer, tjenesteydelser og personer. Det indeholder politiske anbefalinger med hensyn
til, hvordan fremtidige kriser kan håndteres, så den fire bevægelighed kunne fortsætte,
bl.a. ved tilvejebringelse af midler til udvikling og indkøb af fremtidige vacciner og den
fortsatte koordinering af de relevante regler på EU-plan.
Forbrugerpolitik inden for onlinetjenester og digitale tjenester er et område, som
Parlamentet og navnlig IMCO-udvalget har fokuseret på. I juni 2020 blev det i et
studie[4], som udvalget havde anmodet om vedrørende onlineplatformes begrænsning
af ulovligt indhold, konstateret, at der var mulighed for at styrke EU's retlige ramme
sammen med samregulering fra onlineplatforme for at beskytte forbrugerne mod
ulovligt eller skadeligt indhold på nettet. Et studie, der blev offentliggjort i juni 2021,
analyserede indvirkningen af målrettet reklame på annoncører, markedsadgang og
forbrugernes valgmuligheder.
Den 20. oktober 2020 vedtog Parlamentet tre beslutninger med titlerne »Retsakt
om digitale tjenester: Forbedring af det indre markeds funktionsmåde«, »Retsakt
om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende
rettigheder« og »Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige
regler til kommercielle enheder, der opererer online«, hvori der fastsættes en plan
for, hvordan det digitale indre markeds funktion bør sikres fremadrettet, herunder
stærkere beskyttelse af onlineforbrugerbeskyttelse. En stor del af indholdet af
initiativbetænkningerne førte til Kommissionens forslag, som blev ændret og vedtaget i
IMCO-udvalget i december 2021 (2.1.7). De foreløbige politiske aftaler, der blev indgået

[2]Milieu Consulting SRL: The impact of COVID-19 on the Internal Market and Consumer Protection — IMCO Webinar
Proceedings, publikation udarbejdet for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Temaafdelingen for Økonomisk
og Videnskabelig Politik og Livskvalitet, Europa-Parlamentet, Luxembourg, 2020.
[3]Marcus, J. S. et al.: The impact of COVID-19 on the Internal Market, publikation udarbejdet for Udvalget om det Indre
Marked og Forbrugerbeskyttelse, Temaafdelingen for Økonomisk og Videnskabelig Politik og Livskvalitet, Europa-Parlamentet,
Luxembourg, 2021.
[4]De Streel, A. et al., »Online Platforms« Moderation of Illegal Content Online, undersøgelse for Udvalget om det Indre
Marked og Forbrugerbeskyttelse, Europa-Parlamentet, Temaafdelingen for Økonomisk og Videnskabelig Politik og Livskvalitet,
Luxembourg 2020.
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om retsakten om digitale markeder og retsakten om digitale tjenester i marts og april
2022, er afgørende for forbrugerbeskyttelsen i det digitale miljø.
Den 27. september 2021 afholdt IMCO-udvalget en offentlig høring om
forbrugerbeskyttelse og automatiserede beslutningsredskaber i en moderne økonomi.
Høringen fokuserede på løsninger til at beskytte forbrugerne mod de risici, der
er forbundet med at anvende professionelle tjenester inden for kunstig intelligens
og intelligente produkter, der er drevet af automatiserede beslutningsværktøjer, og
fremhævede løsninger på, hvordan kvaliteten og kvantiteten af de oplysninger, der
gives til forbrugerne, kan forbedres. Repræsentanter for forbrugere, virksomheder,
certificeringsorganer og den akademiske verden fremlagde deres syn på den
nuværende EU-ramme og på de krav, der bør indføres for at sikre et højt niveau af
forbrugerbeskyttelse og -tillid. De gav også deres syn på de udfordringer, dette ville
medføre for virksomhederne, og hvordan en effektiv håndhævelse kunne sikres. IMCO-
udvalgets medlemmer understregede behovet for at skabe et pålideligt miljø og gav
udtryk for deres syn på, hvordan de nuværende lovgivningsmæssige rammer kan
forbedres. Desuden afholdt IMCO-udvalget i maj 2022 en offentlig høring om digitale
produktpas: øget gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse som et middel til at forbedre
forbrugeroplysningen i et digitaliseringsmiljø.
Desuden vedtog Parlamentet den 7. april 2022 en beslutning om forbrugerens ret til
reparation. Beslutningen søger at opfylde det dobbelte mål om at give forbrugerne
produkter, der både varer længere og kan repareres. Den 20. april 2022 afholdt
IMCO-udvalget en offentlig høring om overholdelse af forbrugerrettigheder ved handel
uden for EU. Formålet med høringen var at give et overblik over situationen med
hensyn til forbrugerrettigheder ved handel uden for EU, såsom oplysninger forud for
aftaleindgåelsen og beskyttelse mod urimelig praksis og kontraktvilkår.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0126_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/da/upholding-consumer-rights-when-shopping-/product-details/20220405CHE10063
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