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Sammendrag og indledning

Forslaget til et nyt overordnet direktiv om forbrugerrettigheder er den mest vidtgående 
ændring i tilgangen til forbrugerlovgivningen i Europa, som Kommissionen nogensinde har 
foreslået. Det samler fire eksisterende fællesskabsretsakter i et enkelt direktiv om 
forbrugerrettigheder, og princippet om fuldstændig harmonisering finder anvendelse på dette 
område af lovgivningen. Denne overordnede bestemmelse udgør en modsætning til den 
nuværende anvendelse af fuldstændig harmonisering inden for forbrugerlovgivningen, som 
med undtagelse af det nyligt indførte direktiv om urimelig handelspraksis anvendes målrettet 
og er begrænset til enkeltsektorer, som det er tilfældet for forbrugerkreditdirektivet og det nye 
timesharedirektiv, som begge er ledsaget af en lang række undtagelser.

Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) besluttede at analysere 
Kommissionens konsekvensanalyse for at undersøge, hvorvidt forslaget er baseret på solid 
dokumentation, og at gennemføre en offentlig høring af eksperter og interessenter. Som følge 
af det store antal bidrag fra interessenterne, som udvalget modtog, oprettede det også en 
onlinesvartjeneste vedrørende de centrale spørgsmål for at kunne informere om sit arbejde på 
en struktureret måde.

Sammenfattende er medlemmerne af IMCO enige i deres støtte til de to målsætninger om at 
oprette et fælles marked for forbrugere og virksomheder gennem en forenkling af reglerne for 
virksomhederne i de 27 medlemsstater og ved at sikre forbrugerne en høj grad af beskyttelse, 
når de anvender varer og tjenester. Samtidig med, at man støtter disse målsætninger, er det 
vigtigt at analysere, hvilke virkninger forslaget vil have i praksis, herunder indvirkningen på 
de eksisterende rettigheder og retsmidler samt balancen i forhold til forpligtelserne i henhold 
til den nationale lovgivning. For at opnå støtte hos befolkningen i hele Europa vil man 
entydigt skulle påvise fordelene ved forslaget for alle interessenter. Sidst i dette dokument 
findes der derfor forslag til en række opfølgende foranstaltninger, der kan hjælpe lovgiverne i 
det videre arbejde med forslaget.

Formålene med Kommissionens forslag

De to vigtige formål med det indre marked på forbrugerområdet skal være at sikre:

i) at forbrugerne i alle 27 medlemsstater har tillid til, at der forefindes et højt niveau af 
forbrugerbeskyttelse i EU, og

ii) at virksomhederne, både store og små, kan levere deres varer og tjenester til forbrugere i 
alle Unionens 27 medlemsstater uden at støde på unødvendige hindringer.

Disse formål blev bekræftet gennem Europa-Parlamentets arbejde på dette område, herunder i 
beslutningen fra 6. september 2007 om grønbogen om gennemgang af forbrugerlovgivningen 
(Patriebetænkningen).

Kommissionens forslag til et direktiv om forbrugerrettigheder er resultatet af gennemgangen 
af forbrugerlovgivningen, som blev iværksat i 2004 for at forenkle og færdiggøre den 
eksisterende lovgivningsmæssige ramme for forbrugerbeskyttelse. Den 8. oktober 2008 
fremlagde Kommissionen efter en høringsprocedure og en konsekvensanalyse et forslag til et 
direktiv om forbrugerrettigheder, hvor fire eksisterende direktiver om urimelige 
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kontraktvilkår (93/13/EF), forbrugerkøb og garantier (99/44/EF), fjernsalg (97/7/EF) og 
dørsalg (85/577/EF) slås sammen til et enkelt "horisontalt" direktiv, der har til formål at 
forenkle og ajourføre de eksisterende regler, fjerne inkonsekvens og lukke huller. Disse 
ændringer vil efter Kommissionens mening styrke forbrugernes tillid og mindske 
virksomhedernes tøven over for at drive forretning på tværs af grænserne. Forslaget supplerer 
ajourført og revideret sektorlovgivning, som allerede er vedtaget om timeshare (2008/122/EF) 
og forbrugerkredit (2008/48/EF).

I sin konsekvensanalyse (SEK 2008/2547) erkender Kommissionen, at selv om der findes 
adskillige praktiske og strukturelle hindringer for, at det indre marked for salg fra 
virksomheder til forbrugere (B2C), f.eks. sproglige og logistiske hindringer, kan fungere 
korrekt, udgør den juridiske fragmentering af B2C-reglerne en betydelig hindring for det indre 
marked og for forbrugernes tillid til grænseoverskridende indkøb. IMCO opfordrede 
Kommissionen til at udarbejde en mere detaljeret konsekvensanalyse og til at reagere på en 
række mangler. Kommissionen hævder f.eks., at den juridiske fragmentering udgør en 
betydelig hindring for det indre marked, men fremlægger ikke nogen dokumentation for 
denne påstand ud over Eurobarometer 2008-undersøgelsen. Ved vurderingen af forslagets 
økonomiske virkninger tager Kommissionen kun hensyn til virkningerne af 
informationskravene. Konsekvensanalysen bør også omfatte de samlede omkostninger og 
fordele ved forslaget samt de alternative muligheder, herunder en forlængelse/forkortelse af 
garantiperioden, længden af fortrydelsesperioden, rækkefølgen for anvendelsen af 
afhjælpende foranstaltninger, udvidelsen af dækningsområdet for fjernkontrakter og 
kontrakter uden for fast forretningssted samt direkte producentansvar. Endelig har 
Kommissionen ikke foretaget en tilstrækkeligt detaljeret analyse af forslagets juridiske følger. 
Man har ikke foretaget en korrekt vurdering af den nationale lovgivning, der påvirkes af 
forslaget.

Der skal derfor i højere grad tages hensyn til subsidiaritets- og 
proportionalitetsprincipperne. Det skal i højere grad godtgøres, hvordan forslaget skaber 
merværdi for forbrugerne ud over, hvad man kunne opnå ved foranstaltninger, der indføres af 
den enkelte eller af medlemsstaternes regeringer. Som følge af disse overvejelser er det 
nødvendigt at opnå større klarhed vedrørende Kommissionens påstand om, at visse 
rettigheder, som findes i den nationale aftaleret, ikke falder inden for dette direktivs 
dækningsområde, selv om disse finder anvendelse på forbrugerkontrakter, der ligger inden for 
dækningsområdet (se navnlig manglende overensstemmelse på side 5). Hvis denne påstand er 
korrekt, vil forslaget have en noget mindre indvirkning på subsidiaritetsspørgsmålet inden for 
de berørte områder. Men den fortsatte fragmentering af markedet som følge af opretholdelsen 
af disse rettigheder vil sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt foranstaltningerne er 
hensigtsmæssige med henblik på at nå målet med forslaget. Det vedrører derfor også 
proportionalitetsspørgsmålet.

På denne baggrund, og fordi der hersker bred enighed om at stræbe mod høje mål for det 
indre marked på forbrugerområdet, har man taget en række centrale aspekter op.

Behandling af forslagets centrale aspekter

Graden af harmonisering

Forslaget indebærer princippet om fuld harmonisering. Det harmoniserede område dækker 
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regler om information, fortrydelsesret ved fjernkontrakter og kontrakter uden for fast 
forretningssted, specifikke forbrugerrettigheder ved salgskontrakter og urimelige 
kontraktbetingelser i forbrugerkontrakter.

I Patriebetænkningen understregede Europa-Parlamentet, at en fuldstændig harmonisering 
ikke må medføre forringelser af forbrugerbeskyttelsen, og opfordrede derfor til en 
fuldstændig, målrettet harmonisering, dvs. fuldstændig harmonisering af visse bestemmelser, 
der fastlægges fra tilfælde til tilfælde. Desuden påpegede Europa-Parlamentet, at 
harmoniseringen ikke må føre til forringelser af den forbrugerbeskyttelsesstandard, der er 
opnået i kraft af visse nationale foranstaltninger.

Blandt de interessenter, som blev hørt af IMCO, er holdningerne forskellige. De viser, at 
erhvervslivet i store træk er for, mens forbrugergrupperne i store træk er imod forslaget i dets 
nuværende form. Det store flertal af erhvervsorganisationerne støtter en fuldstændig eller en 
fuldstændig, målrettet harmonisering. Dette vil efter deres mening bidrage til at forbedre det 
indre markeds funktion og kan gøre det mere konkurrencedygtigt, idet modstanden mod 
grænseoverskridende transaktioner vil blive mindsket, og det samme gælder den 
administrative byrde og de erhvervsdrivendes omkostninger ved at overholde reglerne.
Flertallet blandt forbrugerorganisationerne støtter minimumsharmonisering og anfører, at 
forslaget påvirker allerede opnåede rettigheder, der udgør en del af Fællesskabets regelsæt, og 
at enhver indskrænkning af forbrugernes rettigheder er uacceptabel.
Forbrugerrepræsentanterne har den holdning, at virkningerne af en fuldstændig harmonisering 
vil være uforholdsmæssigt store og ikke vil stå i rimeligt forhold til de erklærede mål med 
forslaget.

Anvendelsesområde

Direktivet om forbrugerrettigheder drejer sig om aftaler mellem erhvervslivet og forbrugerne 
(B2C) om salg af varer og tjenester. Generelt er alle salgskontrakter omfattet, dvs. køb 
foretaget i en butik, ved fjernsalg eller uden for et fast forretningssted. Finansielle 
tjenesteydelser er kun omfattet af reglerne om urimelige kontraktvilkår og realkreditlån eller 
andre lån i fast ejendom, som er forhandlet i forbrugerens hjem ifølge reglerne for salg uden 
for fast forretningssted. På samme måde gælder kun reglerne for urimelige kontraktvilkår for 
timeshare og pakkerejser.

Der blev gjort opmærksom på en række specifikke problemer vedrørende direktivets 
dækningsområde. Adskillige repræsentanter for erhvervslivet ønskede en klar bestemmelse 
om, at transaktioner mellem virksomheder ikke er omfattet. Udbydere af små forbrugslån 
ønskede klarhed om, hvorvidt lovgivningen gælder for beløb under grænserne i 
forbrugerkreditdirektivet. En række repræsentanter for erhvervslivet var bekymrede over, at 
direktivets bestemmelser om salg uden for fast forretningssted finder anvendelse på 
transaktioner med små beløbsstørrelser. Forbrugerorganisationerne modsatte sig, at digitale 
produkter blev holdt uden for bestemmelserne, og anså dette for manglende fremtidssikring af 
forslaget. Virksomheder, der opererer inden for det digitale område, støttede imidlertid denne 
fritagelse med den argumentation, at licenserede produkter ikke skal behandles som andre 
varer. Interessenter fra både erhvervs- og forbrugerorganisationer beklagede, at pakkerejser 
ikke var omfattet af direktivet.

Generelt blev de foreslåede definitioner af "forbruger" og "erhvervsdrivende" vel modtaget 
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af interessenterne. Man ønskede en præcisering af behandlingen af "blandet anvendelse", hvor 
fysiske personer både optræder som private forbrugere og erhvervsdrivende. Der kan indføres 
særlige bestemmelser for sårbare forbrugere eller ikkeudbyttegivende organisationer. Der bør 
foretages en yderligere analyse af definitionerne, eftersom de har stor indvirkning på EF-
lovgivningens dækning inden for B2C-området.

Forbrugerinformation og fortrydelsesret ved fjernkontrakter og kontrakter uden for 
fast forretningssted

Fortrydelsesretten ved fjernkontrakter og kontrakter uden for fast forretningssted 
harmoniseres til 14 dage. Forslaget indeholder også en standardmetode for fortrydelsesretten.
Indførelsen af en harmoniseret beregningsmetode for fortrydelsesperioden hilses generelt 
velkommen af de forskellige interessenter. Adskillige forbrugerorganisationer støttede ikke 
indførelsen af et krav om, at forbrugerne skulle angive, at de ønskede at gøre brug af deres 
fortrydelsesret på et varigt medium. Forbrugergrupperne stillede også spørgsmålstegn ved 
undtagelserne fra fortrydelsesretten, f.eks. undtagelsen for tjenesteydelser, hvor leveringen er
påbegyndt i fortrydelsesperioden.

Der var forskellige synspunkter på forlængelsen af fortrydelsesperioden i tilfælde af 
manglende oplysninger: erhvervsorganisationerne var bekymrede over deres potentielle tab, 
hvis forbrugerne fortrød i den forlængede periode, mens forbrugerorganisationerne ønskede 
kraftigere sanktioner.

Manglende overensstemmelse

I forslaget fastholdes princippet om, at den erhvervsdrivende er ansvarlig over for kunden i en 
periode på to år, hvis varerne ikke er i overensstemmelse med kontrakten. Fordi forslaget 
indeholder princippet om fuldstændig harmonisering, vil det medføre en forkortelse af 
garantiperioden for en række medlemsstater, der giver mulighed for en længere periode, som 
kan være seks år eller i visse tilfælde ubegrænset. Nogle forbrugergrupper frygtede, at denne 
forkortelse kunne medføre, at et stigende antal aftaler om "udvidet garanti" ville blive 
markedsført over for forbrugerne. Dette spørgsmål blev også behandlet i en undersøgelse, 
som IMCO bestilte, hvor man nåede frem til, at godtgørelser over for forbrugerne i praksis var 
begrænsede efter de første seks måneder, hvor bevisbyrden påhviler den erhvervsdrivende.

Adskillige forbruger- og erhvervsorganisationer bad om, at man indførte direkte 
producentansvar i forslaget.

Hierarkiet af afhjælpende foranstaltninger, som er til rådighed for forbrugerne i tilfælde af 
manglende overensstemmelse, gav anledning til talrige bemærkninger.
Forbrugerorganisationerne var kraftige modstandere af, at valget af afhjælpende 
foranstaltninger blev overladt til de erhvervsdrivende, og foretrak, at valget mellem 
reparation, refundering af købsprisen eller udlevering af et erstatningsprodukt i stedet 
overlades til forbrugerne.

Mange interessenter fra alle sider var meget bekymrede over den manglende klarhed
vedrørende forholdet mellem de fuldt harmoniserede bestemmelser i dette forslag og de 
afhjælpende foranstaltninger, der findes i den almindelige nationale aftaleret, såsom "right to 
reject" i Det Forenede Kongerige og "Garantie des vices cachés" i Frankrig. Dette spørgsmål, 
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som omtales ovenfor i forbindelse med subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne, er 
stadig et centralt punkt i forslaget, som kræver en grundig analyse.

Urimelige kontraktvilkår

Forslaget er en ajourføring af bestemmelserne i direktiv 93/13/EØF. Det finder udelukkende 
anvendelse på urimelige kontraktvilkår, der ikke er blevet individuelt forhandlet, dvs.
standard kontraktvilkår. Forslaget indeholder to lister med urimelige kontraktvilkår. Bilag II 
indeholder en liste over vilkår, som under alle omstændigheder vil blive betragtet som 
urimelige, den "sorte liste". Bilag II indeholder en liste over vilkår, der anses for urimelige, 
medmindre den erhvervsdrivende kan bevise det modsatte, den "grå liste". Disse lister finder 
anvendelse i alle medlemsstater og kan kun ændres gennem en komitologiprocedure.

Både forbruger- og erhvervsorganisationer udtrykte bekymring over den uklare interaktion
mellem disse fuldt harmoniserede lister og eksistensen af forskellig retspraksis, vejledninger 
og administrativ praksis rundt om i medlemsstaterne. De samme bekymringer blev taget op i 
Europa-Parlamentets betænkning om omsætning og gennemførelse af direktivet om urimelig 
handelspraksis, hvor man benytter samme fremgangsmåde med harmoniserede sorte og grå 
lister. Forbrugergrupperne var særligt bekymrede over tabet af fleksibilitet på nationalt plan 
på dette område.

Alternative muligheder foreslået af interessenterne

Interessenterne blev ved onlinehøringsproceduren bedt om at fremføre deres synspunkter på, 
hvordan Kommissionens forslag kunne forbedres, og hvilke initiativer de eventuelt ville 
foretrække. Der blev fremført en række idéer, der fortjener yderligere undersøgelse og 
analyse. Nogle af disse muligheder vedrører de forslag, der behandles i Kommissionens 
konsekvensanalyse, men i lyset af problemerne med dokumentationen i denne analyse og 
reaktionerne fra nogle af interessentgrupperne, bør disse muligheder stadig undersøges 
nærmere. Der er tale om følgende muligheder:

- anvendelse af fuldstændig harmonisering, men med en kraftig styrkelse af forbrugernes 
rettigheder som en afspejling af bedste praksis i lovgivningen i alle medlemsstaterne for 
at sikre, at ingen konkrete rettigheder mistes i noget tilfælde,

- anvendelse af minimumsharmonisering med en kraftig styrkelse af forbrugernes 
rettigheder som en afspejling af bedste praksis i lovgivningen i alle medlemsstaterne, 
hvorved man sikrer en betydelig grad af harmonisering i praksis,

- en blandet metode eller målrettet fuldstændig harmonisering for kun de vigtigste 
horisontale elementer, såsom beregningen af fortrydelsesperioden og definitionerne,

- en såkaldt "blå knap"-metode, hvor direktivets bestemmelser tilbydes som en valgfri 28. 
ordning for grænseoverskridende B2C-transaktioner, som forbrugeren og den 
erhvervsdrivende udtrykkeligt kan vælge at benytte,

- indførelsen af den metode, der anvendes i forbrugerkreditdirektivet, som kombinerer 
fuldstændig harmonisering med en betydelig grad af fleksibilitet for medlemsstaterne 
med hensyn til den regulering, de ønsker at anvende, eller
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- bevarelsen af de fire eksisterende direktiver, som hver især om nødvendigt kan 
revideres, samt et større fokus på håndhævelse, forbrugeroplysning og bevidstgørelse.

Opfølgningsforanstaltninger

I dette dokument har vi gennemgået de problemer, som interessenterne har gjort opmærksom 
på, og de analyser, som IMCO har foretaget i sit hidtidige arbejde. Det er klart, at der hersker 
en høj grad af enighed om målsætningerne om at lette virksomhedernes adgang til og 
forbrugernes tillid til det indre marked, navnlig på baggrund af den nuværende økonomiske 
krise. Der resterer imidlertid fortsat en række vigtige spørgsmål vedrørende den bedste 
metode til at nå disse mål. Der er derfor fortsat behov for følgende:

- en afklaring af forholdet mellem de fuldt harmoniserede bestemmelser i 
direktivforslaget og de generelle retsmidler, der findes i den nationale aftaleret,

- en analyse foretaget af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne af forslagets 
praktiske virkninger på forbrugernes rettigheder i de enkelte medlemsstater,

- en afklaring af samspillet mellem forslaget og de gældende fællesskabsbestemmelser, 
herunder navnlig direktivet om urimelig handelspraksis, e-handelsdirektivet, 
servicedirektivet og Rom I-forordningen samt den foreslåede fælles referenceramme for 
europæisk aftaleret,

- en ex post-evaluering af direktivet om urimelig handelspraksis for at analysere 
anvendelsen af fuldstændig harmonisering i forbindelse med et bredt, horisontalt 
direktiv,

- yderligere arbejde fra Kommissionens side med konsekvensanalysen for at opnå en 
fuldstændig analyse af og dokumentation for fordele og omkostninger ved dette forslag 
samt de foreslåede alternative fremgangsmåder og

- en dialog mellem interessenterne, som både skal støttes af Parlamentet og 
Kommissionen, for at nå til enighed om, hvilke foranstaltninger der kræves for at opnå 
gensidige praktiske fordele for både virksomheder og forbrugere.


