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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU's strategi for forbrugerpolitikken 2007-2013
(2007/2189 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen ”EU's strategi for 
forbrugerpolitikken 2007-2013 - Stærke forbrugere, højere forbrugervelfærd og effektiv 
forbrugerbeskyttelse” (KOM(2007)0099),

– der henviser til Rådets resolution om EU’s forbrugerpolitik (2007-2013) af 30.-31. maj 
2007,

– der henviser til sin beslutning af 27. september 2007 om grænseoverskridende 
servicevirksomheders forpligtelser1,

– der henviser til sin beslutning af 6. september 2007 om grønbog om revisionen af den 
gældende EU-forbrugerret 2,

– der henviser til sin beslutning af 4. september 2007 om undersøgelse af det indre marked -
Tackling af barrierer og ineffektivitet ved hjælp af bedre gennemførelse og håndhævelse 3,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Et indre marked for 
Europa i det 21. århundrede (KOM(2007)0724),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Bilag til meddelelsen 
"Et indre marked for Europa i det 21. århundrede" Tjenesteydelser af almen interesse, 
herunder sociale ydelser af almen interesse: Europas nye udfordring (KOM(2007)0725),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Muligheder, adgang 
og solidaritet: en ny social vision for det 21. århundredes Europa (KOM(2007)0726),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument med titlen "Initiativer inden for 
finansielle tjenesteydelser", ledsagedokument til meddelelsen fra Kommissionen om et 
indre marked for Europa i det 21. århundrede (SEk(2007)1520),

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Retsudvalget samt Udvalget om Kvinders 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0421.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0383.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0367.
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Rettigheder og Ligestilling (A6-0000/2008),

Indledning

1. hilser Kommissionens meddelelse om EU’s strategi for forbrugerpolitikken velkommen;

2. mener, at en horisontal tilgang til forbrugerpolitikken er nødvendig, og at det er 
afgørende at tage højde for forbrugernes interesser inden for alle relevante 
politikområder; bifalder derfor Kommissionens fremhævelse af vigtigheden af at sikre, at 
det indre marked bliver mere lydhørt over for borgernes forventninger og bekymringer; 
minder Kommissionen om, at forbrugerpolitik i denne forbindelse bør indgå i alle 
politikområder allerede på tidspunktet for konsekvensanalysen;

3. understreger, at revisionen af den gældende EU-forbrugerret bør føre til en mere 
sammenhængende retlig ramme for forbrugernes rettigheder; minder om, at Europa-
Parlamentet foretrækker, at der anvendes en blandet tilgang, dvs. et horisontalt instrument 
med det primære mål at sikre sammenhæng i den eksisterende lovgivning og gøre det 
muligt at lukke smuthuller ved i den nuværende lov at samle tværgående emner, som er 
fælles for alle direktiver; mener, at specifikke spørgsmål fortsat bør behandles separat i 
sektordirektiverne;

4. bifalder forslaget om, at der skal udpeges kontaktpersoner for forbrugerspørgsmål inden 
for Kommissionen; opfordrer indtrængende alle generaldirektorater til at offentliggøre 
årlige rapporter om, hvordan forbrugerpolitikken integreres i deres respektive 
ansvarsområde;

5. mener, at en stærk forbrugerbeskyttelse og et effektivt klagesystem i hele Europa vil 
gavne forbrugerne samt konkurrencedygtige producenter og sælgere; understreger, at 
dette vil skabe incitamenter for erhvervslivet til at producere og sælge mere holdbare 
varer, hvilket resulterer i en mere bæredygtig vækst; understreger, at en effektiv og 
forbedret forbrugerbeskyttelse er nødvendig for at opnå et bedre fungerende indre 
marked; 

6. opfordrer til foranstaltninger til at sikre, at de 27 nationale små markeder i EU rent 
faktisk bliver ændret til verdens største detailmarked; mener, at dette kræver, at borgerne 
føler sig lige sikre, uanset om de handler via internet eller i den lokale butik på hjørnet, 
og at små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan forholde sig til de samme simple 
regler overalt i det indre marked; opfordrer Kommissionen til at overveje, på hvilke 
måder beskyttelsen af SMV’er kan forbedres; 

7. understreger, at de europæiske normer for forbrugerpolitik bør fungere som reference for 
globale standarder, og glæder sig over, at Europa er trendsættende og anvender sin bløde 
magt til at forbedre forbrugerrettighederne globalt;  

8. opfordrer Kommissionen til fortsat at sikre forbrugerrettighederne i forhold til 
produktsikkerheden ved at forbedre markedsovervågningen, styrke EF-mærkningen og 
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gøre brug af muligheden for at tage Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF 
af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed1 op til revision;

Forbedret videngrundlag

9. mener, at forbrugerne ikke altid kan formodes at handle rationelt forud for et køb eller 
søge erstatning i tilfælde af problemer; opfordrer derfor til øget fokus på den reelle 
forbrugeradfærd; minder om den nyligt vedtagne budgetpost, som er foreslået af Europa-
Parlamentet til et pilotprojekt bl.a. for at udvikle en forbrugerdatabase og foretage 
undersøgelser og interviews samt en sammenligning af resultaterne i medlemsstaterne; 
hilser Kommissionens arbejde med at oprette en forbrugerpolitik-resultattavle, som vil 
føre til bedre forståelse af bl.a. prisstrukturer og forbrugeradfærd og -tilfredshed,
velkommen;

10. hilser anvendelsen af det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling 
som et redskab til yderligere at øge den analytiske og empiriske forståelse af 
forbrugeradfærd velkommen;

11. mener, at forbrugerbeskyttelse bør have prioritet, når industri og virksomheder designer 
og planlægger produkter og tjenesteydelser, og at en undersøgelse af 
markedsændringerne er afgørende; opfordrer indtrængende Kommissionen til at indføre 
foranstaltninger til dette formål;

12. understreger, at forbrugerpolitik ikke kun bør handle om at udbedre opstået skade, men 
også bør have en fremadrettet tilgang; mener, at som løsning på mulige kommende 
problemer som følge af indførelsen af nye teknologier eller ændrede præferencer er 
antallet af klager ikke i sig selv en tilstrækkelig indikator for, hvilke områder der skal 
fokuseres på; 

13. mener, at forbrugernes interesse tjenes bedre ved at vejlede virksomhederne samlet i 
stedet for at koncentrere sig om individuelle virksomheder; bemærker, at dette f.eks. har 
været tydeligt i forbindelse med de nylige hændelser vedrørende farligt legetøj;  

14. opfordrer til at indføre foranstaltninger til forbedring af dialogen mellem forbrugerne og 
erhvervslivet på EU-niveau; mener, at en god dialog, herunder udveksling af god praksis, 
kan nedbringe problemerne i det indre marked; 

15. understreger, at EU og medlemsstaterne i højere grad bør investere i forbrugeroplysning 
og uddannelseskampagner; mener, at forbrugeruddannelse bør starte på folkeskoleniveau; 
understreger, at sådan uddannelse skal indgå som en integreret del af livslang læring;  

16. er af den opfattelse, at der i forbindelse med udarbejdelsen af forbrugerpolitikken bør 
rettes øget fokus på sårbare gruppers særlige behov, og at den demografiske udvikling 
bør tages i betragtning; opfordrer til at lægge særlig vægt på ældres behov; 

                                               
1  EFT L 11 af 15. januar 2002, s. 4.
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Øget fokus på tjenesteydelser

17. minder om sin beslutning om grænseoverskridende tjenesteyderes forpligtelser; ser frem 
til Kommissionens arbejdsprogram om dette emne; anmoder Kommissionen om at 
præcisere sine eventuelle intentioner om yderligere initiativer på dette område; 

18. mener, at såvel private tjenesteydelser som tjenesteydelser af almen interesse bør 
omfattes af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed med henblik på at skabe øget 
tillid i forbindelse med grænseoverskridende tjenesteydelsestransaktioner; 

19. mener, at der er behov for øget fokus på afhjælpning af retsusikkerheden i forbindelse 
med tjenesteydelser af almen interesse; 

20. understreger, at der desuden er behov for passende forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
bl.a. posttjenester, vand, energi og telekommunikation; understreger, at liberaliseringen af 
de pågældende sektorer altid bør resultere i konkrete forbedringer for forbrugerne; 

21. mener, at der er behov for yderligere handling på området finansielle tjenesteydelser i 
detailledet; hilser Kommissionens planer om at iværksætte initiativer til forbedring af 
forbrugernes valgmuligheder og mobiliteten i det indre marked velkommen; opfordrer 
Kommissionen til at undersøge den mulige beskyttelse af finansielle institutioner som 
f.eks. banker og forsikringsselskaber;   

Lettere tilgængelige klagemuligheder

22. hilser strategiens fokusering på bedre håndhævelse og klagemuligheder velkommen; 
mener, at dette er langt den vigtigste faktor med hensyn til at skabe tillid hos forbrugerne 
i det indre marked; opfordrer til yderligere arbejde med dette spørgsmål; 

23. mener, at tvister primært bør løses udenretligt, idet sådanne løsninger kan opnås hurtigere 
og er forbundet med lavere omkostninger; dette perspektiv understreger behovet for at 
styrke de europæiske forbrugercentre samt SOLVIT og taler for flere finansielle 
ressourcer til deres netværk; 

24. opfordrer Kommissionen til at oprette en særlig europæisk forbrugerombudsmand i Den 
Europæiske Ombudsmands kontor;

25. bemærker, at der i nogle, men ikke alle medlemsstater allerede eksisterer 
klagemuligheder; bemærker, at forbrugerne ikke behandles ens i hele EU i denne 
forbindelse;

26. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge initiativer til et samlet 
klagesystem med en forbrugerombudsmand eller en anden relevant myndighed som aktør; 
understreger, at det europæiske system skal være anderledes end det amerikanske 
klassesystem, og at en klage altid skal omhandle den faktiske skade; understreger, at 
klagemuligheden ikke har til formål at give forbrugerne nye rettigheder, men blot er et nyt 
middel til at håndhæve eksisterende rettigheder; mener, at systemet bør have et bredt 
anvendelsesområde, være let tilgængeligt og baseres på en passende balance mellem 
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oplysninger og fortrolighed;

o

o o

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Forbrugerbeskyttelse skal tages i betragtning i alle EU-love og bør ikke opfattes som et 
specifikt politikområde. Der er hverken tale om en tilføjelse til det indre marked eller et 
narrespil, som skal få folk til at føle sig bedre tilpas. Det er et vigtigt puslespil, og det indre 
marked ville ikke være komplet uden dette. Ordføreren hilser EU’s strategi for 
forbrugerpolitikken 2007-2013 velkommen, men mener også, at der er behov for en aktiv og 
fortsat opfølgning på strategien med henblik på reelt at tilpasse den til forbrugerne.

EU’s indre marked har potentialet til at blive verdens største detailmarked, men hidtil er dette 
mål ikke nået. En manglende brik i dette endnu ikke fuldendte puslespil er forbrugernes 
manglende tillid til EU - den fulde tro på, at man kan forbruge hvor og når som helst i en 
anden medlemsstat og føle sig hel sikker. Kommissionen har tillid til, at dette mål vil blive 
nået inden 2013. Ordføreren håber, at dette vil gå i opfyldelse, men mener, at det kun vil ske, 
hvis vi kan indføre de nødvendige foranstaltninger til at styrke forbrugernes tro og tillid.

Styrkelsen af netværket af europæiske forbrugercentre hilses velkommen. Centrene bør 
fremover modtage tilstrækkelige ressourcer til at kunne fungere effektivt og hurtigt 
imødekomme opstående tendenser og udviklinger

Ordføreren understreger, at forbrugerbeskyttelse i EU også har en ekstern dimension, som de 
nylige tilfælde af import af usikkert legetøj tydeligt har vist. Den store stigning i antallet af 
klager i EU’s system for hurtig udveksling af oplysninger om forbrugerprodukter med høj 
risiko (RAPEX) viser, at der også på dette område kan gøres meget mere. Forbrugerne bør 
kunne stole på alle produkter i det indre marked – såvel produkter fra EU som produkter fra 
tredjelande.

Der bør lægges særlig vægt på beskyttelse af især sårbare forbrugere som f.eks. børn og 
ældre. Antallet af ældre i Europa vil stige markant og snart i de kommende år. 
Medlemsstaterne og forbrugerorganisationerne bør fokusere på forbrugeruddannelse. Dette 
bør igangsættes allerede i skolerne og behandles som en del af livslang læring. Navnlig i de 
nye medlemsstater er informationskampagner vigtige for at tiltrække forbrugernes 
opmærksomhed. 

Et fælles europæisk klagesystem er en nødvendighed. Et egentligt indre marked med mobile 
forbrugere bør også give dem redskaber til at opnå erstatning, hvis noget går galt. Selv om 
tvister primært bør løses ved mindelig overenskomst, bør der også være mulighed for at 
forelægge spørgsmålet med anvendelse af retlige midler. 

Det er vigtigt at tage ved lære af det utilfredsstillende amerikanske klassesystem. Det bør ikke 
danne grundlag for et muligt europæisk system. En fælles klageinstans bør ikke give 
forbrugerne nye rettigheder, men blot hjælpe dem med at benytte sig fuldt ud af de 
eksisterende rettigheder. En klage skal altid omhandle den reelle opståede skade.

Visse medlemsstater har allerede indført et system, men systemerne varierer fra det ene 
medlemsland til det andet. Kommissionen er i gang med at undersøge de forskellige nationale 
indførte systemer. I et forslag fra ordføreren i denne forbindelse opfordres Kommissionen til 
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at undersøge muligheden for at oprette en særlig europæisk forbrugerombudsmand i Den 
Europæiske Ombudsmands kontor, bl.a. til koordinering af fælles klagehenvendelser i EU.

Ordføreren glæder sig over, at forbrugernes interesser på det seneste er blevet bedre integreret 
i andre politikområder. Det er vigtigt, at denne udvikling fortsætter yderligere. Forbrugernes 
interesse bør altid tages i betragtning i forbindelse med udviklingen af nye politikker. Dette er 
afgørende for at sikre, at forbrugerne får fuld gavn af det indre marked i EU.
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