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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen
(2007/2010 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen (KOM(2006)0744) og 
EU Consumer law Compendium – Comparative Analysis1, der henviser til gældende 
forbrugerlovgivning og lovgivning angående elektronisk handel og udvikling af 
informationssamfundet,

– der henviser til sine beslutninger af 23. marts 2006 om "Europæisk aftaleret og revision af 
gældende EU-ret: vejen frem"2, sine beslutninger af 7. september 2006 om europæisk 
aftaleret3 og af … juni 2007 om forbrugernes tillid til det indre marked,

– der henviser til den offentlige høring om gennemgang af forbrugerlovgivningen, som 
fandt sted i Europa-Parlamentet den 10. april 2007,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at 48 % af de detailhandlende er parate til at foretage 
grænseoverskridende transaktioner, men at kun 29 % af dem gør det i virkeligheden; som 
ligeledes henviser til, at 43 % af de detailhandlende mener, at deres salg på tværs af 
grænserne vil stige, hvis lovbestemmelserne angående forbrugertransaktioner var ens i 
hele EU4,

B. der henviser til, at halvdelen af europærerne (50 %) er mere på vagt, hvad angår køb på 
tværs af grænser frem for indenlandske køb,og at over to tredjedele (71 %) mener, at det 
er vanskeligere at løse visse problemer i forbindelse med et grænseoverskridende køb, 
som f.eks. klager, returnering af varer, nedslag i prisen og garantier5,

C. der henviser til, at hovedformålet med denne gennemgang er oprettelsen af et reelt indre 
marked for forbrugerne, samtidig med at man sikrer en ligevægt mellem 
forbrugerbeskyttelse på højt niveau og virksomhedernes konkurrenceevne; der ligeledes 
henviser til vigtigheden af en balanceret strategi, som hverken strider mod forbrugernes 
eller de økonomiske aktørers interesser,

D. der henviser til vigtigheden af at forenkle og bringe de forskellige EU-direktiver i 
overensstemmelse set i lyset af graden af fragmentering af de gældende bestemmelser; 
der ligeledes henviser til vigtigheden af modernisering af EU-forbrugerlovgivningen, så 
der tages højde for den hastige udvikling på markedet, i særdeleshed de nye 

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 EUT C 292 af 1.12.2006, s. 109.
3 EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 247.
4 "Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection", Eurobarometer, december 2006.
5 Consumerprotection on the internal market, Eurobarometer, september 2006.



(Ekstern oversættelse)

PE 388.688v01-00 4/14 PR\667225DA.doc

DA

transaktionsmetoder, herunder elektronisk handel og onlineauktioner,

E. der henviser til, at europæernes tillid til det indre marked kun kan styrkes ved at sørge for 
større retssikkerhed både for forbrugerne og de økonomiske aktører og ved at sikre, at 
den gældende lovgivning anvendes effektivt,

F. der henviser til muligheden for at bevare visse nationale regler, som forbrugerne mener, 
de er særligt knyttede til, navnlig fordi den yder dem en beskyttelsesstandard, som er 
særligt høj, eller fordi den repræsenterer specifikke traditioner; der ligeledes henviser til 
det begrænsede tidsrum, som fællesskabslovgiveren har rådet over i forbindelse med 
udarbejdelsen af direktiverne om maksimal harmonisering, som f.eks. direktivet om 
urimelig handelspraksis,

I. Anvendelsesområde for gennemgangen af den gældende lovgivning

1. anbefaler, at direktivet om elektronisk handel foruden direktiverne om fjernsalg af 
finansielle tjenesteydelser, om forbrugerkredit og om urimelig handelspraksis medtages i 
anvendelsesområdet for denne gennemgang i den udstrækning, hvor der foregår 
interaktion mellem disse direktiver, og de udgør en del af de europæiske foranstaltninger 
til forbrugerbeskyttelse; 

II. Generel lovgivningsmæssig strategi

1. Valg af en kombineret strategi

2. udtrykker en præference for vedtagelse af en kombineret strategi, dvs. et horisontalt 
instrument, som, hvis det er nødvendigt, kan kombineres med en vertikal strategi, som 
burde sikre større sammenhæng i den gældende lovgivning, idet man omgrupperer flere 
fælles spørgsmål i alle direktiverne; mener, at der fortsat vil være spørgsmål angående 
visse emner, og at det stadig er nødvendigt at bevare sektorspecifikke direktiver;

2. Anvendelsesområde for det horisontale instrument

3. mener, at det horisontale instrument skal anvendes i videst mulig udstrækning for alle 
indgåede aftaler med forbrugerne, hvad enten der er tale om nationale eller 
grænseoverskridende transaktioner, for at forhindre, at der opstår mere kompleksitet ved 
at påtvinge forbrugerne forskellige regelsæt afhængigt af transaktionstypen;

3. Omfanget af harmoniseringen

4. minder om, at harmoniseringsforløbet ikke skal føre til forringelse af 
beskyttelsesstandarden for forbrugeren, som har opnået visse nationale foranstaltninger;

5. foreslår, at det horisontale instrument baseres på princippet om maksimal harmonisering i 
den udstrækning, hvor dette instrument kun omfatter begreber og foranstaltninger, om 
hvilke man har aftalt at ville opnåe fuldstændig enighed i forbrugernes og de økonomiske 
aktørers fælles interesse;

6. foreslår, at de sektorspecifikke værktøjer skal baseres på princippet om minimal 
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harmonisering med undtagelse af dem, som allerede er vedtaget på baggrund af den 
maksimale harmonisering, som f.eks. direktivet om urimelig handelspraksis;

7. går ind for, at forbrugeren, i forbindelse med ikkeharmoniserede områder, skal kunne 
drage nytte af de obligatoriske bestemmelser i loven, som gælder for forbrugerens 
sædvanlige bopæl, uden at dette berører anvendelsen af de internationale bestemmelser 
angående lovvalgsreglerne og i særdeleshed Rom-konventionen af 1980 om, hvilken lov 
der skal anvendes på aftalemæssige forpligtelser, kaldet Rom I;

III. Indhold i det horisontale instrument

1. Definition af forbruger og forretningsdrivende

8. henviser til, at definitionerne af "forbruger" og "forretningsdrivende" ikke er 
sammenhængende, hverken i EU-lovgivning eller i national lovgivning, og at en 
præcisering af disse begreber i det horisontale instrument er afgørende i den udstrækning, 
hvor begreberne fastsætter anvendelsesområdet for forbrugerlovgivningen;

9. henviser til, at det er afgørende at definere en "forbruger" som en fysisk person, der ikke 
handler som led i sin handelsmæssige eller erhvervsmæssige virksomhed; som ligeledes 
henviser til, at det er afgørende at definere en "forretningsdrivende" som en person, der 
handler som led i sin erhvervsmæssige virksomhed; 

10. går ind for at udvide forbrugerbeskyttelsen til at omfatte aftaler mellem privatpersoner i 
det tilfælde, at en af de berørte parter handler gennem en forretningsdrivende som 
mellemmand med henblik på at drage nytte af mellemlandenes tekniske og juridiske 
kompetencer;

2. Indførelse af en generel regel om god tro og fair behandling 

11. modsætter sig indførelsen af en generel regel om god tro og fair behandling, som skal 
være gældende for forbrugeraftaler i det horisontale instrument idet disse begreber bør
defineres på europæisk niveau inden for de mest generelle rammer af europæisk aftaleret;

3. Urimelige aftalevilkår

3.1 Anvendelsesområde

12. finder det hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser for urimelige aftalevilkår i de 
tilfælde, hvor aftalevilkårene er genstand for en individuel forhandling med henblik på at 
beskytte de forbrugere, som ikke har samme kendskab til markedet som de 
forretningsdrivende;

3.2 Liste over aftalevilkår

13. mener, at forbrugernes tillid til det indre marked styrkes, hvis der indføres 
foranstaltninger til forbrugerbeskyttelse, samtidig med at man bevarer en 
fleksibilitetsmargen, i hvilken forbindelse der foreslås tre typer aftalevilkår, herunder de 
forbudte bestemmelser (den sorte liste), bestemmelser, der anses for værende urimelige 
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(den grå liste), og andre bestemmelser, som forbrugeren kan påvise er urimelige gennem 
et sagsanlæg;

3.3 Rækkevidden af kriterierne for urimelige aftalevilkår

14. tilslutter sig idéen om, at vurderingen af bestemmelsernes art skal omfatte alle centrale 
punkter i en aftale, herunder dem, der omhandler hovedgenstanden og prisfastsættelsen;

4. De aftalemæssige virkninger af manglen på informationer

15. anslår, at det på nuværende tidspunkt er komplekst at fastlægge en generel lovgivning på 
området, som tager højde for alle karakteristika i hver enkelt aftale;

5. Fortrydelsesretten

5.1 Varighed og retningslinjer i forbindelse med beregning af fristen

16. understreger nødvendigheden af ensartede retningslinjer for beregning af fristen og 
foretrækker en beregning, som følger kalenderen, med henblik på at styrke 
retssikkerheden i forbindelse med transaktioner; mener ligeledes, at det er nødvendigt at 
fastlægge fristens udgangspunkt som det tidspunkt, hvor forbrugeren afgiver klart og 
frivilligt samtykke, dvs. det øjeblik, hvor forbrugeren har genstanden i sine hænder;

17. mener imidlertid, at fristens varighed ikke kan harmoniseres, idet disse frister skal 
opfylde forskellige behov, som kræver forskellige varigheder, og at der eksisterer 
forskellige traditioner i medlemsstaterne, som disse er meget knyttede til;

5.2 Reglerne for udøvelse af fortrydelsesretten

18. understreger, at forbrugernes tillid til det indre marked styrkes, hvis der i det horisontale 
instrument medtages en mulighed for, at forbrugeren til enhver tid kan fortryde en aftale 
under forudsætning af, at der, hvis det er nødvendigt, gives dokumentation for 
fortrydelsen; foreslår ligeledes, at det horisontale instrument skal lægge vægt på, at 
forbrugeren ikke skal afholde udgifter ud over de direkte omkostninger i forbindelse med 
returforsendelse af varerne;

6. Indførelse af generelle aftalemæssige beføjelser 

19. mener, at indførelsen af generelle aftalemæssige beføjelser falder uden for denne 
gennemgang, idet dette begreb hører under den europæiske aftaleret; 

20. anbefaler imidlertid indførelse af kollektive klageordninger ("collective redress"), en 
særlig ordning for kollektiv anke af bestemmelserne for tvister inden for 
forbrugerlovgivningen;

7. Særlige bestemmelser i forbindelse med salg af forbrugsgoder

7.1 Gældende for følgende aftaletyper
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21. finder det uhensigtsmæssigt at udvide bestemmelserne fra at omfatte salg af 
forbrugsgoder til at omfatte aftaler angående levering af digitalt indhold, idet disse er 
underlagt særlige bestemmelser, og idet software distribueres ved hjælp af licenser, og 
ikke som sådan sælges;

7.2 Brugte varer, som sælges på offentlige auktioner

22. foreslår at udelade dette emne fra det horisontale instruments anvendelsesområde og give 
medlemsstaterne mulighed for at træffe beslutning om, at begrebet forbrugsgoder ikke 
skal omfatte brugte varer, som sælges på offentlige auktioner; anbefaler imidlertid, at der 
vedtages specifikke bestemmelser for onlineauktioner;

7.3 Definition af begrebet levering og bestemmelser om risikoens overgang

23. henviser til, at begrebet levering og bestemmelser om risikoens overgang er tæt 
forbundne; foreslår, at det horisontale instrument skal omfatte en fælles definition af 
begrebet levering, som det tidspunkt, hvor forbrugeren fysisk overtager varerne, 
medmindre de berørte parter har truffet anden aftale derom, idet risikoens overgang 
fastsættes som leveringstidspunktet;

7.4 Varernes overensstemmelse

24. henviser til, at det horisontale instrument med fordel kan forlænge fristerne i de tilfælde, 
hvor der er manglende overensstemmelse med den periode, hvor mangler udbedres; 
henviser ligeledes til, at det horisontale instrument kunne indeholde bestemmelser om 
forlængelse af garantiperioden med en periode, der skal fastsættes fra reparationsdatoen;

25. understreger imidlertid, at det horisontale instrument ikke bør omfatte specifikke 
bestemmelser om brugte varer, idet man ønsker at respektere medlemsstaternes regler, 
som er vedtaget i henhold til egne juridiske traditioner;

7.5 Bevisbyrde

26. foreslår, at princippet om simpel formodning gøres gældende for hele den retlige 
garantiperiode i lyset af, at en forbruger kan have vanskeligt ved at bevise en mangel, 
mens den forretningsdrivende har tekniske og finansielle hjælpemidler til rådighed;

7.6 Klager

7.6.1 Rækkefølge, i hvilken mangelsbeføjelser kan påberåbes

27. henviser til, at det horisontale instrument skal gøre det muligt for forbrugeren frit at 
vælge mellem de mulige mangelsbeføjelser i tilfælde af mangelfuld udførelse, idet 
muligheden for ophævelse af salgsaftalen forbeholdes manglende udførelse af aftalen 
eller særlig alvorligt aftalebrud;

7.6.2. Meddelelse om manglende overensstemmelse

28. finder det hensigtsmæssigt, at det horisontale instrument fjerner de eksisterende 
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uoverensstemmelser, som på nuværende tidspunkt skaber forvirring;

7.6.3 Producentens direkte ansvar i tilfælde af manglende overensstemmelse

29. mener ikke, at det horisontale instrument skal indeholde bestemmelser om direkte ansvar 
for producenter for manglende overensstemmelse, da dette ikke er relevant;

7.7 Kommercielle garantier

30. understreger, at alle spørgsmål angående den kommercielle garanti (indhold, overførsel, 
begrænsning) ikke henhører under en retlig ramme, men under princippet om 
aftalefrihed; henviser derfor til, at disse spørgsmål ikke bør omfattes af det horisontale 
instrument; 

IV. Grønbogen og den europæiske aftaleret 

31. fastholder, at den europæiske forbrugerlovgivningen skal integreres på en 
sammenhængende måde i de generelle bestemmelser i aftaleretten; henviser imidlertid til, 
at dette ikke begrunder udskydelsen af gennemgangen af den gældende 
forbrugerlovgivning i forbindelse med planlægningen af den europæiske aftaleret; 

V. Effektiv gennemførelse af forbrugerlovgivningen

32. understreger vigtigheden af at sikre forbrugerlovgivningens effektivitet med henblik på 
genetablering af forbrugernes tillid til det indre marked; 

33. opfordrer Kommissionen til at forbedre de nuværende foranstaltninger til 
forbrugerbeskyttelse, herunder at sørge for korrekt anvendelse og at respektere de 
gældende bestemmelser;

34. forpligter medlemsstaterne til at styrke samarbejdet mellem de nationale myndigheder 
med ansvar for udførelse af forbrugerlovgivningen og til at lette både den retlige og 
udenretlige klageadgang, hvorved forbrugerne får mulighed for at gøre deres rettigheder 
gældende på europæisk niveau;

35. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

I. Baggrund - Problemstillingen

Kommissionens grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen er udarbejdet i 
forbindelse med de foranstaltninger, der er udgået fra initiativet "bedre lovgivning" og skal 
forenkle og fuldende de eksisterende juridiske rammer med henblik på oprettelse af et reelt 
indre marked for forbrugerne.

Grønbogen er ligeledes blevet genstand for et omfattende arbejde til fordel for forbrugerne. 
Ordføreren deler på baggrund heraf det ideal, som udtrykkes heri: at kunne sige til de 
europæiske borgere ved afslutningen af projektet: "Uanset hvor man er i EU, og uanset hvad 
man køber, gør det ingen forskel: ens væsentligste rettigheder er de samme".

Gennemgangen af forbrugerlovgivningen og arbejdet i forbindelse med den europæiske 
aftaleret har direkte forbindelser hertil. Denne begrænsning skaber nogen kompleksitet i 
udførelsen af grønbogen, men begrunder for så vidt ikke udskydelsen af gennemgangen af 
den gældende forbrugerlovgivning i forbindelse med den noget upræcise tidsplan for 
udarbejdelse af den europæiske aftaleret. Det er imidlertid nødvendigt at huske på, at visse 
begreber henhører under almindelig aftalelovgivning (god tro, klager ...)

Flere af de resultater, som Kommissionen er nået frem til, kan ikke anfægtes og berettiger 
derfor nødvendigheden af en gennemgang. Den hastige udvikling på markedet og i 
særdeleshed de nye former for kommercielle transaktioner, som f.eks. elektronisk handel, har 
delvist forældet den gældende lovgivning. 

I grønbogen er der en uoverensstemmelse i den forbindelse, som er vigtig at understrege. 
Faktisk indgår direktivet om elektronisk handel ikke i gennemgangen. Ordføreren går ind for, 
at emnet medtages i denne tekst foruden direktiverne om fjernsalg af finansielle 
tjenesteydelser, om forbrugerkredit og om urimelig handelspraksis i den udstrækning, hvor 
disse udgør en del af de europæiske foranstaltninger til forbrugerbeskyttelse.

Desuden skaber fragmentering af de gældende bestemmelser, navnlig på grund af den 
manøvrefrihed, som medlemsstaterne nyder godt af i forbindelse med gennemførelsen, 
uoverensstemmelser i rettigheder og pligter for parterne i den kommercielle transaktion.

Det er derfor nødvendigt med en modernisering af denne samling love og regler for at bidrage 
til udviklingen af det indre marked ved at sørge for større retssikkerhed for forbrugerne og de 
økonomiske aktører.

Effektiv gennemførelse af forbrugerlovgivningen er imidlertid fortsat et stort problem, som 
ikke behandles i grønbogen.

Den bedste måde til genetablering af forbrugernes og de økonomiske aktørers tillid er at sikre 
effektiviteten af lovgivningen. Det forholder sig således, at forbrugerne er tilbageholdende i 
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forbindelse med at indgå aftaler uden for deres bopælsland, hovedsageligt på grund af deres 
frygt for ikke at kunne gøre deres rettigheder gældende i tilfælde af tvister. Derfor er det 
afgørende, at der træffes foranstaltninger til bedre udførelse og bedre anvendelse.

II. Lovgivningsmæssig strategi

1. Valg af en kombineret strategi

Ønsket om gennemsigtighed og harmonisering forudsætter, at der vedtages en horisontal 
retlig ramme, der omgrupperer fælles spørgsmål for alle aspekter af forbrugerbeskyttelse. Det 
horisontale instrument indeholder også en fordel i form af fleksibilitet: I forbindelse med de 
nye markedsbetingelser er det hurtigere og nemmere at foretage revision af dette ene 
instrument end at foretage fornyet behandling af adskillige direktiver.

Men visse spørgsmål forbliver sektorspecifikke og kan ikke indgå i et fælles instrument. 
Derfor er det vigtigt at bevare en vertikal strategi. 

Ordføreren anbefaler derfor en kombineret strategi.

2. Anvendelsesområde for det horisontale instrument

Ordføreren mener, at det horisontale instrument skal anvendes i videst mulig udstrækning for 
alle forbrugsaftaler, hvad enten der er tale om nationale eller grænseoverskridende 
transaktioner.

At påtvinge forbrugerne forskellige regelsæt, som afhænger af transaktionstypen, vil i praksis 
modvirke formålet med gennemgangen, idet der på den måde skabes større kompleksitet.

3. Omfanget af harmoniseringen

På nuværende tidspunkt har princippet om minimal harmonisering forrang for EU-
forbrugerlovgivningen, hvilket gør det muligt for medlemsstaterne at indføre højere 
beskyttelsesstandarder, end direktiverne foreskriver.

En forbruger kan under ingen omstændigheder forkaste en bestemmelse, som yder 
vedkommende mere beskyttelse end før. Oven i købet har man endnu ikke set nogen fordele 
ved den maksimale harmonisering. Den for tidlige vedtagelse af direktivet "urimelig 
handelspraksis", det eneste eksempel på denne type harmonisering, forhindrede i realiteten, at 
den fornødne tid blev brugt på skabelse af et nyttigt vurderingsgrundlag. 

Derfor foreslår ordføreren, at der vedtages en kombineret strategi. Det horisontale instrument 
baseres på en maksimal harmonisering, mens de sektorspecifikke værktøjer fortsat baseres på 
princippet om minimal harmonisering, med undtagelse af dem, som allerede er vedtaget på 
baggrund af den maksimale harmonisering, som f.eks. direktivet om urimelig handelspraksis. 
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I første omgang kan man beslutte sig for at være "beskeden" og begrænse sig til de emner, 
hvor der er reel enighed, enten fordi der er et objektivt behov på markedet, eller fordi der ikke 
eksisterer nogen virkelige uoverensstemmelser mellem de nationale bestemmelser.

Denne strategi fører uundgåeligt til spørgsmålet om, hvilken lovgivning der er gældende for 
de sektorer, der ikke er fuldstændigt harmoniserede. Med ønsket om at beskytte forbrugeren 
foreslår ordføreren følgende løsning: "uden at dette berører anvendelsen af de internationale 
bestemmelser angående lovvalgsreglerne og i særdeleshed Rom I-konventionen, skal 
forbrugeren kunne drage nytte af de obligatoriske lovbestemmelser for forbrugerens 
sædvanlige bopæl".

III: Indhold i det horisontale instrument

1. Definition af forbruger og forretningsdrivende

Ordføreren foreslår, at definitionen af en forbruger omfatter enkelte personer, som handler 
uden for en erhvervsmæssig ramme.

Den systematiske udelukkelse af juridiske personer af dette begreb kan begrundes med 
klarheden i det tilstræbte mål. Det er nødvendigt at vedtage kriterier, som er så objektive, som 
de overhovedet kan blive: Størrelsen på en virksomhed er et begreb, der let kan overfortolkes. 
Ordføreren prioriterer denne negative holdning til aftalens formål, da denne synes at have 
forrang både i EU-lovgivning og i nationale lovgivninger.

Eftersom forbrugeren kun er beskyttet i tilfælde af, at han indgår aftale med en 
erhvervsdrivende, foreslår ordføreren, at dette begreb defineres på en enkel og klar måde, og 
at de forskellige anvendte termer (sælger, leverandør, distributør) ikke anvendes mere. Det er 
i den henseende ikke nødvendigt at sondre mellem aktiviteterne, som udøves (kommerciel, 
industriel, håndværksmæssig, liberalt), da denne aktivitet udføres som professionel 
erhvervsaktivitet. Den erhvervsdrivende kan naturligvis både være en fysisk og en juridisk 
person.

Desuden henviser ordføreren til, at aftaler indgået mellem privatpersoner skal betragtes som 
forbrugsaftaler, hvis en af de berørte parter handler gennem en erhvervsdrivende som 
mellemmand. Når en privatperson benytter sig af en erhvervsdrivende som mellemmand med 
henblik på at drage nytte af vedkommendes tekniske og juridiske kompetencer, er det logisk, 
at den anden berørte part skal beskyttes på samme måde, som hvis vedkommende indgik 
aftale med en erhvervsdrivende.

2. Urimelige aftalevilkår

Anvendelsesområde

På nuværende tidspunkt gælder bestemmelserne for urimelige aftalevilkår kun for aftalevilkår, 
som ikke har været genstand for individuel forhandling. 
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Ordføreren vurderer, at det i visse tilfælde kan være nødvendigt at beskytte forbrugeren i 
forbindelse med aftalevilkår, som har været genstand for individuel forhandling. Princippet 
om aftalefrihed skal naturligvis fortsat være gældende, men forbrugeren er ikke altid i stand til 
at vurdere betydningen af sine forpligtelser over for en erhvervsdrivende med stor teknisk 
kompetence. 

Lister

Listen, som er bilag til det gældende direktiv, er udelukkende vejledende og kan derfor tolkes 
på mange forskellige måder i medlemsstaterne. Ordføreren går ind for indførelse af fleksible 
og mere beskyttende foranstaltning med henblik på at sikre forbrugernes tillid til det indre 
marked:

- forbudte aftalevilkår: kort liste med aftalevilkår, som kendetegner de vigtigste aftalemæssige 
uoverensstemmelser

- aftalevilkår, som anses for værende urimelige: liste med aftalevilkår, som den 
erhvervsdrivende skal bevise ikke har urimelig karakter

- andre aftalevilkår: alle andre aftalevilkår, som forbrugeren kan påvise er urimelige gennem 
et sagsanlæg. 

Rækkevidden af kriterierne for urimelige aftalevilkår

Ordføreren anbefaler, at vurderingen af bestemmelsernes art skal omfatte alle centrale punkter 
i en aftale, herunder dem, der omhandler hovedgenstanden og prisfastsættelsen. Dette betyder 
i realiteten, at de urimelige aftalevilkår i f.eks. aftaler indgået med forsikringsselskaber, som 
indeholder vilkår om udelukkelse af forsikringer, kan forhindres i henhold til gældende 
bestemmelser, idet denne forsikring netop udgør aftalens genstand. 

4. Fortrydelsesret

Varighed og retningslinjer i forbindelse med beregning

Ordføreren går ind for harmonisering af retningslinjerne for beregning af fristen og 
foretrækker en beregning, som følger kalenderen (herunder helligdage, hvis de ikke er de 
samme i de forskellige medlemsstater).

Det er også nødvendigt at fastsætte fristens udgangspunkt utvetydigt. Ordføreren foreslår, at 
dette udgangspunkt fastsættes som det tidspunkt, hvor forbrugeren afgiver sit frivillige og 
klare samtykke, dvs. når vedkommende har varen i hænderne.

Til gengæld vurderer ordføreren, at det ikke er nødvendigt at harmonisere fristens varighed. 
Medlemsstaterne har i forbindelse med dette spørgsmål forskellige traditioner, som de er 
knyttede til.  Desuden skal fristerne opfylde forskellige behov, som ganske afgjort 
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retfærdiggør forskellige varigheder. I forbindelse med fjernsalg handler det om at give 
forbrugeren mulighed for at træffe beslutninger om en vare, som vedkommende på 
tidspunktet for aftaleindgåelse ikke har haft i sine hænder, hvor det f.eks. i forbindelse med 
dørsalg handler om at give mulighed for at fortryde en beslutning, som måske er taget 
impulsivt.

Metoder til udførelse

Der er omfattende uoverensstemmelser mellem medlemsstaterne og mellem direktiverne 
(enkel skriftlig aftale, anbefalet brev, returnering af varen). Desuden er procedurer, som 
hæmmer udøvelsen af fortrydelsesretten, blevet mere og mere almindelige (man skal have et 
returnummer, før man kan sende varen tilbage, eller man skal sende varen tilbage i original 
ubeskadiget emballage …). Når alt kommer til alt, burde det, i betragtning af de nye 
teknologier, være tilstrækkelig at meddele en fortrydelse med en almindelig e-mail.

Ordføreren mener, at forbrugernes tillid til det indre marked øges mærkbart, hvis det 
horisontale instrument indeholder en bestemmelse om, at forbrugeren til enhver tid kan 
fortryde sit køb under forudsætning af, at vedkommende kan give dokumentation for sin 
fortrydelse.

5. Salg af forbrugsgoder

Definition af begrebet levering og bestemmelser om risikoens overgang

På nuværende tidspunkt afgøres spørgsmålet angående ansvar for risikoen og omkostningerne 
for skader på varen på forskellige måder i medlemsstaterne. I nogle lande overgår risikoen til 
køberen i det øjeblik, hvor aftalen indgås, i andre lande overgår risikoen ved levering.

Ordføreren foreslår, at disse to spørgsmål sammen indgår i det horisontale instrument. Med 
henblik på at sikre en tilstrækkelig forbrugerbeskyttelse foreslår ordføreren, at levering skal 
defineres som det tidspunkt, hvor forbrugeren fysisk overtager varen, medmindre parterne har 
truffet anden aftale derom. Risikoen overgår ved leveringstidspunktet. 

Producentens direkte ansvar i tilfælde af manglende overensstemmelse

Ordføreren mener ikke, at det horisontale instrument skal indeholde bestemmelser om direkte 
ansvar for producenter for manglende overensstemmelse, da dette ikke er relevant. Faktisk er 
direktivet angående visse aspekter af salg og garanti af forbrugsgoder for nylig blevet 
gennemført i visse medlemsstater, og man har ikke haft den fornødne tid til at vurdere 
relevansen af eventuelle ændringer. 

Desuden lader det til, at indførelsen af producentens direkte ansvar har medført flere juridiske 
vanskeligheder, hvoraf nogle henhører under aftaleretten (som f.eks. usikkerheden angående 
aftalernes konsekvenser).
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