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Formålene med Kommissionens forslag

Kommissionen forslag til et direktiv om forbrugerrettigheder samler fire eksisterende 
fællesskabsretsakter1 i et enkelt lovgivningsinstrument. Forslaget er resultatet af 
gennemgangen af forbrugerlovgivningen, som blev iværksat i 2004 for at forenkle og 
færdiggøre den eksisterende lovgivningsmæssige ramme for forbrugerbeskyttelse. Det blev 
fremsat den 8. oktober 2008 efter en høringsproces og en konsekvensvurdering, og indeholder 
et forslag om, at det nye direktiv skal anvende princippet om fuld harmonisering.

De to formål med forslaget er at sikre, at forbrugerne i alle 27 medlemsstater har tillid til et 
højt forbrugerbeskyttelsesniveau, og at virksomheder i alle størrelser er i stand til at levere 
deres varer og tjenesteydelser uden unødvendige hindringer til forbrugerne i EU's 27 
medlemsstater. Europa-Parlamentet bekræftede i sin beslutning om gennemgangen af 
forbrugerlovgivningen2 de to mål om at øge forbrugernes tillid og gøre erhvervslivet mindre 
tilbageholdende i forhold til at handle på tværs af grænser.

Den lovgivningsmæssige fragmentering virker afskrækkende på både forbrugere og 
virksomheder, når de overvejer at handle på tværs af grænser. Forbrugerne klager ofte over, at 
de nægtes muligheden for drage fuld fordel af det indre marked (navnlig når de handler 
online), da sælgere, der opererer i en medlemsstat ofte er utilbøjelige til at overholde de 
forskellige regler, når de træder ind på et nyt marked3, og sælgere er også utilbøjelige til at 
løbe risikoen for at blive sagsøgt i en anden medlemsstat. Denne situation vil kunne forværres 
yderligere med gennemførelsen af Bruxelles I- og Rom I-forordningerne og eventuelle 
tilknyttede afgørelser, som EU-Domstolen måtte træffe, og som efter al sandsynlighed vil 
gøre betingelserne for at udbyde varer på tværs af grænserne mellem EU's medlemsstater 
endnu vanskeligere4.

Selv om de fleste af udvalgets medlemmer anerkender, at spørgsmålet om den 
lovgivningsmæssige fragmentering må håndteres, er det den generelle opfattelse, at den fulde 
harmoniseringsstrategi, som Kommissionen har foreslået, ikke er gennemførlig på nuværende 
tidspunkt på grund af forslagets art og anvendelsesområde. I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets beslutning om gennemgangen af forbrugerlovgivningen, og som det allerede 
fremgår af IMCO's arbejdsdokument fra 2009, foretrækker udvalgets medlemmer en målrettet 
fuld harmoniseringsstrategi, der derfor er begrænset til bestemte aspekter af visse kontrakter, 
samtidig med at der opretholdes et højt forbrugerbeskyttelsesniveau5.

                                               
1 Direktiverne om urimelige kontraktvilkår (93/13/EØF, forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed 
(99/44/EF), fjernsalg (97/7/EF) og dørsalg (85/577/EØF).
2 Betænkning om grønbog om revisionen af den gældende EU-forbrugerret/Ag-0281/2007, betænkning af 
Béatrice Patrie.
3 En IMCO-høring har vist, at virksomhederne skal betale urimelige udgifter: 20 000 EUR/året/nationalt marked 
alene i udgifter til retlig overholdelse.
4 Sag C-144/09, Alpenhof mod Heller, 24.4.2009, retsmøde i EU-Domstolen den 16.3.10 og sag C-585/08, 
Pammer mod Reederei Karl Schlüter – 24.12.2008.
5 Arbejdsdokument om forslaget til direktiv om forbrugerrettigheder – IMCO/6/68476 fremlagt af Arlene 
McCarthy.
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Udvalgets forberedende arbejde

1. Høring af interessenter

IMCO-udvalget tilrettelagde to offentlige høringer1 om forslaget, hvor det stod klart, at 
forbrugerorganisationerne var bekymrede over en potentiel sænkning af 
forbrugerbeskyttelsesniveauerne efter en fuld harmonisering, idet de hævdede, at nogle 
medlemsstater måske må opgive specifikke nationale bestemmelser. Virksomhederne derimod 
understregede den nuværende lovgivningsmæssige fragmentering og hilste den målrettede 
fulde harmoniseringsstrategi, som udvalget havde foreslået, velkommen som den rigtige 
løsning. De tilkendegav, at de var villige til at acceptere yderligere 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger forudsat at disse var proportionale, afbalancerede og 
harmoniserede i hele EU.

2. Udveksling af synspunkter med de nationale parlamenter

Udvalget gennemførte også to høringer med de nationale parlamenter2 i overensstemmelse 
med de nye mekanismer, der blev indført med Lissabontraktaten.

Overvejelser omkring forslaget

 Kapitel I – Emne, definitioner og anvendelsesområde

Definitionen i artikel 2 afgrænser anvendelsesområdet for forslaget som helhed samt 
anvendelsesområdet for dets forskellige kapitler og bestemmelser. Om en bestemt kontrakt er 
underlagt harmoniserede regler eller ej afhænger i vid udstrækning af formuleringen af 
definitionen. Man må være opmærksom på samspillet mellem disse definitioner, artikel 4 og 
resten af teksten.

Nogle formuleringer må omformuleres for at sikre, at de rigtige regler finder anvendelse på de 
rigtige kontrakter for at sikre, at forbrugerne er beskyttet, når det betyder noget, og at de 
erhvervsdrivende ikke bebyrdes med unødvendige restriktioner. En række definitioner er ikke 
tilfredsstillinde ud fra et retligt synspunkt og bør forbedres af hensyn til konsekvens og 
retssikkerhed.

Der er voksende enighed mellem udvalgets medlemmer om, at definitionerne bør 
underlægges målrettet fuld harmonisering. Man må dog huske på, at harmoniserede 
definitioner vil have en meget begrænset indvirkning på det indre marked, hvis de respektive 
forbrugerbeskyttelsesbestemmelser ikke samtidig underlægges en målrettet fuld 
harmonisering. Harmoniserede definitioner er kun et middel til at nå målet, som er fjernelse af 
hindringer for det indre marked, og ikke et mål i sig selv.
                                               
1 2. marts 2009, 29. september 2009.
2 26. januar 2009, 23. februar 2010.
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For at optimere fordelene ved det indre marked er der behov for en analyse af, om det er 
muligt at anvende de harmoniserede definitioner i forslaget på resten af 
forbrugerlovgivningen (f.eks. timeshare og forbrugerkreditaftaler).

Mange udvalgsmedlemmer og interessenter mener, at artikel 3 er forvirrende og bør 
tydeliggøres. Denne artikel giver ikke et klart overblik over anvendelsesområdet for de 
forskellige kapitler, da den skal læses sammen med en række andre bestemmelser i forslaget 
(navnlig artikel 2, 8, 20, 21 og 30). Kapitel III finder f.eks. anvendelse på realkreditaftaler 
indgået uden for fast forretningssted (realkredit er ikke omfattet af direktivet om 
forbrugerkredit), men på grund af mange krydshenvisninger er dette ikke umiddelbart klart.
Forvirringen forstærkes af, at artikel 3 også regulerer forholdet mellem nogle 
kapitler/bestemmelser og den eksisterende fællesskabslovgivning. Artikel 3 skal forkortes og 
forenkles. Anvendelsesområdet for hvert kapitel eller samspillet med andre 
fællesskabsbestemmelser skal behandles kapitel for kapitel og om nødvendigt bestemmelse 
for bestemmelse. Dette vil sandsynligvis medføre en fuldstændig gennemgang af forslagets 
struktur.

Artikel 4 om fuld harmonisering er omstridt på grund af de mange forskellige kontrakter, der 
er omfattet af forslaget, og det forbrugerbeskyttelsesniveau Kommissionen foreslår. En række 
udvalgsmedlemmer forkaster denne strategi og kræver en målrettet fuld harmonisering 
(begrænset til visse aspekter af visse kontrakter, samtidig med at et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau sikres).

Artikel 4 kræver en tydeliggørelse af, hvordan målrettet fuld harmonisering bør finde 
anvendelse på kontrakter, som kun er delvist omfattet af forslaget (f.eks. 
tjenesteydelseskontrakter, der er udelukket fra anvendelsesområdet for kapitel IV, men 
omfattet af kapitel II, og i nogle tilfælde kapitel III og V). Rent logisk bør kontrakter, der er 
udelukket fra et bestemt kapitels anvendelsesområde, men derimod er omfattet af 
anvendelsesområdet for andre kapitler udelukkende være omfattet af den målrettede fulde 
harmonisering med hensyn til de aspekter, der reguleres i disse andre kapitler. Når det gælder 
kontrakter udelukket fra anvendelsesområdet for et bestemt kapitel, bør medlemsstaterne frit 
kunne regulere de aspekter, der behandles i dette kapitel.

Med en målrettet fuld harmoniseringsstrategi vil hindringerne for det indre marked kun blive 
fjernet skridt for skridt, hvilket ikke er helt tilfredsstillende. Man bør derfor ikke udelukke 
brugen af en bestemmelse om gensidig anerkendelse på områder, der ikke er omfattet af 
forslaget, som Europa-Parlamentet allerede foreslog under drøftelserne af gennemgangen af 
forbrugerlovgivningen.

Drøftelserne i udvalget medførte nogle fremskridt med hensyn til betingelserne i forslaget for 
anvendelse af målrettet fuld harmonisering. Til trods for meningsforskelle om et passende 
niveau for forbrugerbeskyttelse, hvor målrettet fuld harmonisering bør realiseres, er de fleste 
udvalgsmedlemmer og interessenter enige om, at målrettet fuld harmonisering hverken bør 
forringe forbrugerbeskyttelsen væsentligt i medlemsstaterne eller systematisk bringe EU-
bestemmelserne på linje med den mest restriktive/beskyttende nationale lovgivning. Der er 
desuden generel enighed om, at harmoniserede regler skal være præcise, klare og 
fremtidssikrede, og at deres indflydelse på de nationale retssystemer bør vurderes indgående.  
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 Kapitel II – Forbrugerorientering

Der er bred enighed mellem udvalgsmedlemmerne og interessenter om, at forbrugerne skal 
orienteres ordentligt, før de indgår en aftale, og at dette er et nøgleaspekt i 
forbrugerbeskyttelsen.

De generelle oplysningskrav i kapitel II er ikke nye i fællesskabslovgivningen (en blanding 
taget fra direktiverne om fjernsalg og urimelig handelspraksis), og er som sådan ikke egentlig 
kontroversielle, selv om en række udvalgsmedlemmer og interessenter beklager, at kvantitet 
ofte foretrækkes frem for kvalitet i forbrugerorienteringen.

På grund af forslagets karakter og de mange forskellige aftaler, det omfatter, er der dog en 
udbredt opfattelse af, at de generelle oplysningskrav i kapitel II har meget større indflydelse 
på de nationale retssystemer end tidligere fællesskabsforanstaltninger. Der skal foretages en 
grundig vurdering af de juridiske og praktiske konsekvenser af kapitel II. En "en for alle"-
strategi i forbindelse med oplysningskravene indebærer helt sikkert fordele for standardsalgs-
eller tjenesteydelsesaftaler, men den er uegnet til særlige aftaler (f.eks. aftaler om fast 
ejendom eller aftaler om finansielle, sundhedsmæssige, sociale eller transportmæssige 
tjenesteydelser).

Endelig må spørgsmålet om samspillet mellem kapitel II og bestemmelserne om 
oplysningskrav i fællesskabslovgivningen tages op. Her bestemmes det blot i forslaget, at det 
ikke har betydning for servicedirektivet og e-handelsdirektivet. Med hensyn til 
oplysningskravene i fællesskabslovgivningen ville en lex generalis/lex specialis-bestemmelse 
svarende til den, der findes i direktivet om urimelig handelspraksis, give større retssikkerhed.

 Kapitel III - Forbrugerorientering og fortrydelsesret i forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted

Drøftelserne i udvalget viste, at der er relativt bred enighed om kapitel III, der fastsætter klare 
regler for orienteringskravene og fortrydelsesretten i forbindelse med aftaler om fjernsalg og 
aftaler indgået uden for fast forretningssted.

Mange udvalgsmedlemmer og interessenter er i princippet enige i, at det giver mening at have 
forskellige regler for fortrydelsesfristen (starttidspunkt, varighed, beregningsmetode, udløb, 
konsekvenser osv.) i de enkelte medlemsstater. Det er den generelle opfattelse, at forslaget 
frembyder en god mulighed for at bringe forvirringen til ophør og fjerne de hindringer for det 
indre marked, som de mange forskellige regler i øjeblikket skaber. Nogle udvalgsmedlemmer 
mener dog, at visse nationale særpræg ikke kan erstattes af and re  effektive 
forbrugerbeskyttelsesredskaber.  

Udvalgets opmærksomhed er blevet henledt på visse aspekter af kapitel III, der vil kunne 
nedbringe forbrugerbeskyttelsen i nogle medlemsstater (navnlig i tilfælde, hvor 
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forbrugerorientering er blevet udeladt). Interessant nok var der også nogen kritik af kapitel III 
som værende urimeligt forbrugervenligt. Nogle udvalgsmedlemmer og interessenter mener 
f.eks., at anvendelsesområdet for aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast 
forretningssted er for bredt, og at de formelle krav og fortrydelsesbestemmelser er for 
restriktive, navnlig når der er tale om aftaler indgået uden for fast forretningssted.

Der er generel enighed om, at kapitel III skal ændres, så der opnås en rimelig balance mellem 
forbrugernes interesser og de interesser, som erhvervsdrivende har ved fjernsalg og salg uden 
for fast forretningssted. Listen over undtagelser i artikel 19 skal være kort og enkel. Det er 
vigtigt, at de rigtige regler finder anvendelse på de rigtige aftaler, dvs. at forbrugerne er 
beskyttet, når det betyder noget, og at de handlende ikke bebyrdes med unødvendige 
restriktioner. Rent konkret vil og skal alle aftaler mellem virksomheder og forbrugere, der 
indgås på elektroniske platforme (såsom eBay), være omfattet af alle 
forbrugerbeskyttelsesbestemmelser. Forbrugerne skal kun betale forsendelsesomkostningerne, 
hvis varernes værdi ikke overstiger 50 EUR. Derudover skal der findes en løsning for 
håndværkere, der rutinemæssigt leverer tjenesteydelser til forbrugere uden for fast 
forretningssted eller indgår aftaler vedrørende fjernsalg. Der må indføres en vis grad af 
fleksibilitet for så vidt angår starttidspunktet for fortrydelsesperioden: Som en generel regel 
bør dette være tidspunktet for levering af varerne, men der er behov for mere praktiske 
løsninger for visse forretningsmodeller.

For at fremme kommunikationen mellem virksomheder og forbrugere, er der sandsynligvis 
behov for andre forbedringer. Der kan f.eks. indsættes et forslag til en tekst indeholdende alle 
de relevante oplysninger om fortrydelse. De erhvervsdrivende i EU kunne ganske enkelt 
"klippe og klistre" denne tekst.

 Kapitel IV - Andre forbrugerrettigheder, som kun gælder for købsaftaler

Der er blevet givet udtryk for mange bekymringer i udvalget omkring betydningen af kapitel 
IV for forbrugerbeskyttelsen i medlemsstaterne. Mange udvalgsmedlemmer og interessenter 
kritiserer Kommissionen for at harmonisere retsgarantien for manglende overholdelse på 
grundlag af de minimumsstandarder, der er fastsat i direktivet om salg af forbrugsgoder, uden 
hensyntagen til nationale særpræg. Det er den generelle opfattelse blandt en del af 
udvalgsmedlemmerne og interessenterne, at forslaget, hvis det vedtages, faktisk ville forpligte 
nogle medlemsstater til at give afkald på forbrugerrettigheder, der har eksisteret længe.
Kommissionen erkendte dette, skønt underforstået, i en forklarende note sendt til udvalget i 
september 2009. Udvalgets opmærksomhed er dog blevet henledt på den omstændighed, at 
nogle af disse rettigheder, der har eksisteret længe, ikke altid er effektive og derfor sjældent 
kan håndhæves ved domstolene.

To spørgsmål blev rejst gang på gang i løbet af udvalgets drøftelser: dels hierarkiet af 
afhjælpende foranstaltninger, som er til rådighed for forbrugerne i tilfælde af manglende 
overensstemmelse, dels længden af den erhvervsdrivendes ansvarsperiode i tilfælde af 
manglende overensstemmelse.

Hvad angår hierarkiet af afhjælpende foranstaltninger er der to problemer. For det første står 
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alle de afhjælpende foranstaltninger (reparation, udskiftning, prisnedsættelse og ophævelse af 
aftalen) til rådighed for forbrugeren i tilfælde af manglende overensstemmelse i et begrænset 
antal medlemsstater. For det andet har forbrugeren i Irland og Det Forenede Kongerige ret til 
at afvise varerne (dvs. ophæve aftalen) øjeblikkeligt, hvis han/hun kan bevise den manglende 
overensstemmelse (forbrugeren nyder ikke godt af en omvendt bevisbyrde under ordningen
om afvisningsretten). Det er indlysende, at sådanne regler ikke ville være forenelige med det 
harmoniserede hierarki af afhjælpende foranstaltninger, der indføres med forslagets artikel 26.  

Der er mange problemer med hensyn til længden af den erhvervsdrivendes ansvarsperiode i 
tilfælde af manglende overensstemmelse. En række medlemsstater har fastsat en længere 
ansvarsperiode (i nogle lande, finder den anvendelse på alle varer, i andre kun på 
byggematerialer og i en enkelt medlemsstat, gælder den kun varige forbrugsgoder. I Finland 
og Nederlandene afhænger den erhvervsdrivendes ansvarsperiode grundlæggende af varens 
forventede levetid (afgøres af domstolene fra sag til sag). Endelig kan de erhvervsdrivende i 
Belgien, Frankrig og Luxembourg holdes ansvarlige, hvis forbrugeren opdager en (større) 
skjult defekt efter den indledende periode på 2 år (underlagt en forældelsesfrist, der i Frankrig 
er ret kort, og længere i Belgien), og hvis forbrugeren kan bevise, at den pågældende defekt 
allerede eksisterede på leveringstidspunktet (forbrugeren nyder ikke godt af en omvendt 
bevisbyrde under ordningen med "skjulte fejl og mangler"). Det er indlysende, at sådanne 
regler ikke ville være forenelige med den harmoniserede ansvarsperiode på 2 år begyndende 
fra leveringen, som er fastsat i forslagets artikel 28.

Andre spørgsmål blev rejst under drøftelserne i udvalget f.eks. valget af afhjælpende 
foranstaltninger og meddelelsen om manglende overensstemmelse. Mange af 
udvalgsmedlemmerne mener, at Kommissionens forslag om at give den erhvervsdrivende 
tilladelse til at vælge mellem reparation og udskiftning (når forbrugeren første gang gør 
opmærksom på en manglende overensstemmelse) bør tages op til fornyet overvejelse. Det er 
også den generelle holdning, at forbrugeren ikke skal forpligtes til at meddele den manglende 
overensstemmelse til den erhvervsdrivende inden for to måneder. Forslaget skal ændres i 
overensstemmelse hermed.

Hvad angår bestemmelserne om levering af varer og overførsel af risikoen må deres 
indflydelse på den nationale retsorden og den måde, hvorpå de sandsynligvis vil blive anvendt 
på i praksis, vurderes indgående.

Det fremgår af alle disse drøftelser, at kapitel IV kun kan være omfattet af målrettet fuld 
harmonisering, hvis det er muligt at nå til enighed om en fælles garantiordning, der tilbyder 
alle europæiske forbrugere et beskyttelsesniveau, der er sammenligneligt med det, de har i 
dag. For at nå dette mål skal de eksisterende forbrugerrettigheder i de forskellige 
medlemsstater undersøges med hensyn til deres effektivitet for forbrugeren (dvs. om de nemt 
kan håndhæves ved domstolene eller ej). I denne forbindelse vil der blive lagt særlig vægt på 
bevisbyrden.

 Kapitel V - Forbrugerrettigheder vedrørende kontraktvilkår

De forskellige udvekslinger af synspunkter viste, at mange udvalgsmedlemmer og 
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interessenter er skeptiske med hensyn til kapitel V.

De fleste udvalgsmedlemmer og interessenter ser ganske vist ud til at være enige i målet om 
harmonisering af den generelle bestemmelse om urimelige kontraktvilkår, men insisterer på, 
at der er behov for en yderligere vurdering. Det er dog den generelle opfattelse, at sortlister og 
grålister over urimelige kontraktvilkår ikke bør harmoniseres på nuværende tidspunkt for at 
undgå negative konsekvenser (vilkår, der slettes fra eksisterende nationale lister, nedbringelse 
af retssikkerhedsniveauet, der vil udløse en sagsanlægsbølge i hele EU, manglende 
fleksibilitet osv.).  Der er enighed om, at medlemsstaterne kan opretholde deres egne lister 
over urimelige kontraktvilkår, forudsat at de er i overensstemmelse med den generelle 
bestemmelse og reglerne for det indre marked.

Det skal dog være muligt at forbyde et begrænset antal urimelige kontraktvilkår på EU-plan 
og sikre, at medlemsstaterne ikke kan opretholde eller vedtage divergerende nationale 
bestemmelser på dette relativt stramt harmoniserede område. Henset til princippet om Europa-
Parlamentets fulde demokratiske kontrol, ser Kommissionens forslag om at forbyde 
supplerende urimelige vilkår via komitologien på nuværende tidspunkt ikke ud til at være den 
foretrukne strategi. De nye bestemmelser vedrørende komitologi i Lissabontraktaten skal 
vurderes nøje, før der træffes beslutning om dette spørgsmål.

Konklusion

I overensstemmelse med traktaten, og da Rådet ikke har gjort tilstrækkelige fremskridt, vil 
udvalget fortsat arbejde udelukkende på grundlag af Kommissionens forslag.

I forbindelse med drøftelserne om forbrugerbeskyttelse i EU, er det af største vigtighed, at 
effektiviteten af de eksisterende forbrugerrettigheder forbedres, dvs. det skal sikres, at disse 
rettigheder er klare og enkle, velkendte af forbrugere, erhvervsdrivende eller tjenestemænd, 
og dermed håndhæves ordentligt: Bevidsthed er afgørende.

Målrettet fuld harmonisering vil helt sikkert øge forbrugerbeskyttelsen i EU. Der står dog 
fortsat meget tilbage at gøre for fra sag til sag at finde frem til de regler, der skal harmoniseres 
for at sikre det indre markeds funktion samtidig med, at der opretholdes et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

I denne sammenhæng er det vigtigt at sikre et passende overensstemmelsesniveau mellem 
forslaget, den fælles referenceramme og den resterende del af fællesskabslovgivningen. Det er 
prisværdigt, at Kommissionen under den seneste høring af de nationale parlamenter har 
gentaget sin vilje til at lytte nøje til Parlamentet og til at arbejde med et meget åbent sind.

Endelig vil der blive gennemført en yderligere analyse for at bevise, at det fremtidige direktiv 
om forbrugerrettigheder reelt giver alle interessenter mulighed for at drage fordel af det indre 
marked. Europa-Parlamentet er medlovgiver og må påtage sig det fulde ansvar for direktivets 
konsekvenser.


