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Ansvarsfraskrivelse 
Denne konsekvensanalyse forpligter kun de af Ko mmissionens tjenestegrene, der har været 
involveret i dens udarbejdelse; der er tale om  et diskussionsgrundlag, og teksten foregriber 
ikke den endelige form af en eventuel afgørelse, som træffes af Kommissionen. 
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1. INDLEDNING 

Forbrugerbeskyttelseslovgivningen på EU- og m edlemsstatsplan er blevet styrket betydeligt i 
de seneste årtier. Alligevel opnår de europæiske  forbrugere ikke altid reel genopretning, når 
deres rettigheder krænkes.  

Det skyldes, at dom stolsprocedurer efter forb rugernes opf attelse er dyre, tidskræ vende og 
besværlige. Tunge og ineffektive retsforhand linger og de usikre re sultater heraf afholder 
forbrugerne fra at klage,  ja endog fr a at forsøge  at klage. Desuden er forbrugern e ikke altid 
klar over, hvad deres rettigheder konkret indebærer, og søger derfor ikke erstatning, når de har 
ret til det. 

Mangelen på effektive klagem uligheder er fo rbundet m ed særlige problem er i forbindelse 
med grænseoverskridende transaktioner. Forbru gerne, der naturligt nok er varsomme, når de 
bevæger sig ind i et handelsm iljø, som de ikke er fortrolige m ed, er isæ r bekymrede for, om 
noget kan gå galt i forbindelse m ed køb i en anden m edlemsstat. De er betænkelige ved 
forskelle i m edlemsstaternes lovgivning, sprogba rrierer, potentielt større om kostninger og 
retsplejeregler, som de ikke er f ortrolige med, i f orbindelse med tvistbilæggelse i e n anden 
medlemsstat. I m ange tilfælde opgiver forbrugerne deres klagesager, blot fordi de ikke ved, 
hvor de skal henvende sig i en anden m edlemsstat. Usikkerhed om , hvordan m an opnå r 
genopretning, indvirker negativt på  forbrugernes tillid til at ha ndle på tværs af grænserne og 
afholder dem fra at drage fordel af det indre marked. 

Ud over tradition el tvis tbilæggelse ad rettens  v ej kan forb rugere og v irksomheder i nogle 
medlemsstater indbringe deres kr av for ordningerne for såkaldt alternativ tvistbilæggelse 
("ATB"). Udtrykket alternativ tvis tbilæggelse dækker udenretslig e procedurer som  f.eks. 
forlig, mægling, voldgift og klagenævn. I forb indelse med denne konsekvensanalyse forstås 
ved ATB løsning af  tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende (B2C) i forbindelse m ed 
salg af varer og levering af tjenesteydelser. Fo rmålet med ATB-ordningerne er at løse tvister, 
der opstår mellem parterne, ved f.eks. en forlig smands, en mæglers, en om budsmands eller et 
klagenævns mellemkomst. ATB dækker ikke løsning af tvister gennem virksomhedernes egne 
klageordninger. ATB-ordninger til løsning af tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende 
via en  onlineprocedu re betegnes ordninger til onlinetvistbilæggelse ("OTB"); de vil 
muligvis ku nne være e t ef fektivt værktøj, is ær til løsning af  tviste r i f orbindelse m ed 
onlinetransaktioner. OTB er dog endnu ikke tilstrækkelig udviklet1. 

Behovet for at forbedre forbrugernes klagead gang i for m af ATB-ordninger bør gøres til 
genstand f or overve jelser på EU-plan. Nærværende ana lyse tage r f uldt ud hensy n til de  
forskellige niveauer, som  udviklingen af a lternativ tvistbilæggelse befinder sig på i 
medlemsstaterne og  de forskellige eksisteren de ATB-ordninger. Forske llene i de nationale 
politikker vedrørende ATB-ordni nger (eller m angelen på samme ) viser, at ensidig handling 
fra m edlemsstaternes side ikke fører til nogen tilfredsstillende  løsning for forbrugere og 
virksomheder. Mangelen på sammenhæng ende og effektive ATB-ordninger i 
medlemsstaterne har endvidere konsekvenser for forbrugernes mulighed for at forlade sig på 

                                                 
1 OTB kan o gså f orekomme i fo rbindelse med tvister m ellem erhve rvsdrivende (B2B), e n form for  

alternativ tvistbilæggelse, der ikke omfattet af denne konsekvensanalyse. En service, der tilbydes af den 
tjekkiske vo ldgiftsret (www.adr.eu), og s om hjæ lper varemærkeindehavere, d omænenavnsregistranter 
og -registreringsselskaber i hele v erden med at lø se ko nflikter gennem en  on lineprocedure, er et 
eksempel på en B2B-OTB.  

http://www.adr.eu/
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disse ordninger i forbindelse med grænseoverskridende tvister og onlinetvister, for hvilke 
adgangen til ATB/OTB-procedurer fortsat er meget begrænset. De grænseoverskridende 
aspekter af de problemer, de r er påpeget i forbindelse m ed ATB- og OTB-ordninger, er 
direkte forbundet m ed den nationale situation. En forbedring af græns eoverskridende ATB 
beror på en forbedring af de nationale ATB-ordninger.  

Konsekvensanalysen fokuserer udelukkende på udenretslig tvistbilæggelse. Den har til formål 
at undersøge en række politikløsninger med henblik på at forbedre forbrugernes 
klagemuligheder gennem ATB og OTB. And re eksisterende in strumenter til fremme af 
forbrugerrettigheder i det indre m arked ad rettens vej og håndhævelse he raf, er ikke om fattet 
af denne konsekvensanalyse. 

2. IDENTIFIKATION AF PROBLEMET 

Et betydeligt antal europæiske forbrugere oplever problem er, nå r de køber varer og 
tjenesteydelser i det indre m arked. I 2010 var dette  tilfældet for ca. én ud af fe m europæiske 
forbrugere2. Selv om lovgivningen generelt sikrer et  højt forbrugerbeskyttelsesniveau, sker 
det ofte, at forbrugernes probl emer ikke løses. De tab, eur opæiske forbrugere påføres som 
følge af problemer med varer eller tjenesteydelser, de har købt, anslås til 0,4 % af EU' s BNP. 
Dette om fatter også den skade, som  europæis ke forbrugere lider  i f orbindelse m ed 
grænseoverskridende handel, og som anslås til mellem 500 mio. og 1 mia. EUR3. 

Der er blevet indkredset fire vigtige problemer, der hæmmer ATB-ordningernes effektivitet.
  
Mangler i ATB-dækningen, manglende kendskab til ordningerne og disses kvalitet  

Europæiske forbrugere har ikke alle den sa mme adgang til ATB-ordni nger af god kvalitet i 
EU. Til trods for, at der findes omkring 750 na tionale ATB-ordninger, er der fortsat både 
geografiske og sektorspecifikke huller i dækning en. Herudover er m angelen på detaljerede 
oplysninger en betydelig hindring for forbrugernes anvendelse af ATB. Virksomhederne giver 
sjældent - på salgstidspunktet  eller derefter - forbrugerne oplysninger om , hvilken ATB-
ordning der er kom petent til at behandle en even tuel tvist. Endelig ef terlever ATB-ordninger 
ikke altid centrale principper såsom  genne msigtighed, uvildighed og effektivitet, jf. 
Kommissionens to henstillinger fra hhv. 1998 og 2001. 

OTB i forbindelse med grænseoverskridende e-handelstransaktioner  

Manglende ATB-dækni ng i sam tlige EU-m edlemsstater resulterer i ineffektiv lø sning af 
tvister i forbindelse m ed e-handelstransakti oner. I 2010 var over ha lvdelen (56,3 %) af de  
klager, som Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (E CC-Net) modtog, forbundet m ed 
e-handelstransaktioner, og heraf kunne m indre end 9 % indbringes for en ATB-ordning i en 
anden m edlemsstat. Meget få eksisterende AT B-ordninger tilbyder en procedure, der kan 

                                                 
2 Eurobarometer 342, s. 169. 
3 Idet d et an tages, at tab ene i fo rbindelse med  national og grænseoverskridende ha ndel i  de enkel te 

tilfælde kan sammenlignes, anslås skaden for EU-forbrugerne i forbindelse med grænseoverskridende 
handel til mellem 500 m io. og 1 m ia. EUR. Denne anta gelse understøttes f.eks. af det forhold, at der 
ikke synes at være store forskelle i de problemer, der opstår i forbindelse med henholdsvis national og 
grænseoverskridende handel. 16 % a f f orbrugerne ha r oplevet en f orsinkelse i  f orbindelse m ed et 
produkt, d e ha r k øbt i  et  an det EU-l and, m ens 1 8 % ha r oplevet en forsinkelse i  f orbindelse m ed et 
produkt købt i deres eget land.  
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afvikles online fra ende til anden. Ved at håndtere hele proceduren online vil man kunne spare 
tid og lette kommunikationen mellem parterne. 

3. NÆRHEDSPRINCIPPET OG BEHOVET FOR HANDLING PÅ EU-PLAN  

Forbrugerbeskyttelse er en af EU' s og m edlemsstaternes fælles kom petencer. Som  anført i 
artikel 169 i traktaten om  Den Europæiske Unio ns funktionsmåde (TEUF) skal Unionen bl.a. 
bidrage til at beskytte forbr ugernes økonom iske interesser og til at fremm e deres ret til 
oplysning og uddannelse for at beskytte deres in teresser. E t ATB/OTB-initiativ baseret på 
artikel 114 i TEUF vil bidrage til at gennemføre disse m ål som led i et velfungerende indre 
marked. Det vil sam tidig være i overensstemmelse m ed nærheds- og 
proportionalitetsprincippet. 

At der udvikles ATB/OTB på forbrugerom rådet, er afgørende for at tilgodese både 
forbrugerne og virksomhederne og for at fo rbedre den m åde, hvorpå det indre m arked 
fungerer. Dette b lev bekræfte t af alle interess erede parter under den offentlige h øring og 
debat. 

Tolv år efter Komm issionens henstillinger om  ATB-ordninger på forbrugerom rådet viser 
analysen af den nuværende situation, at de fo ranstaltninger, der er truffet udelukkende på 
nationalt plan, ikke har ført til tilstrækkelig ATB-dækning. En række mangler hæmmer fortsat 
ATB-ordningernes effektivitet, og der findes fortsat ikke tilstrækkeligt veludviklede OTB-
ordninger, som funge rer godt og er lettil gængelige, til brug  i forbindelse m ed 
grænseoverskridende e-handelstransaktioner. Eur opæiske forbrugere har derfor ikke alle den 
samme adgang til ATB-ordninger i EU. Oplysningen af forbrugerne om ATB i alle sektorer af 
detailmarkedet er heller ikke  sikret. Hvis udviklingen af A TB overlades til m edlemsstaterne 
alene, v il en  række sek torer af detailm arkedet og en række geografiske om råder i EU også 
fremover mangle ATB-ordninger af god kvalitet. Forbrugernes og virksomhedernes kendskab 
til o rdningerne vil f orblive begrænse t, og overv ågningen af  de nation ale ATB-ordninger vil 
blive foretaget af medlemsstaterne på frivillig basis. Endelig vil der ikke være sikkerhed for , 
at ATB/OTB-ordninger er i overensstemm else med de vigtigste principper til sikring af deres 
kvalitet. Denne utilstrækkelige og opsplittede udvikling af ATB i EU står i kontrast til TEUF's 
målsætninger, da den undergraver eller skaber nye hindringer for det indre m arkeds funktion 
samt f ører til uens artet f orbrugerbeskyttelse i EU og varier ende ha ndelsbetingelser f or 
virksomhederne. Desuden vil man uden et velfungerende system af nationale ATB-ordninger, 
som grænseoverskridende ATB-ordninger kan basere s på og støtte sig til, ikke kunne udvikle 
effektiv alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med grænseoverskridende tvister. 

Mangelen på effektive ATB/OTB-ordninger be grænser m uligheden for at anvende denne 
form f or tvistbilægge lse og skabe r ubalance r i effektiviteten af behand lingen af  tv ister på 
forbrugerområdet i forsk ellige m edlemsstater, især hvad angår grænseoverskridende tvister. 
Denne situ ation påvir ker f orbrugernes tillid  til handel på tværs af grænserne. Både 
virksomheder4 og forbrugere tilkendegiver klart, at betænkeligheder ved eventuelle problemer 
med genopretning i en anden m edlemsstat afhol der dem  fra at sælge og købe på tværs af 

                                                 
4 Især SMV'er, da de på grund af deres begrænsede administrative kapacitet ikke har mulighed for at gøre 

deres krav g ældende ad  rett ens vej. Adgang til en  n em form  fo r t vistbilæggelse såso m ATB v ille 
afhjælpe sådanne betænkeligheder hos små og mellemstore virksomheder. 



 

DA 6   DA 

grænserne og dermed fra at få det fulde potentielle udbytte af det indre marked5. Der skal især 
fokuseres på at skabe tillid ti l det indre m arked blandt fo rbrugerne og på at sikre lige 
konkurrencevilkår for virksomhederne i alle medlemsstater. 

Herudover er der til trods for det i øjeblik ket ringe om fang af grænseoverskridende e-
handelstransaktioner et hastig t voksende digitalt detailm arked internt i m edlemsstaterne6. 
Derfor er det m eget vigtigt at sørge for enkle, overkomm elige og effektive udenretslige 
klagemuligheder, således at forbrugere og erhvervsdrivende også kan foretage 
onlinetransaktioner på tværs af  grænserne. Ha ndling på m edlemsstatsplan vil ikke f øre til 
oprettelse af en EU-dækkende ordning for onlinetvistbilæggelse, der som anført i den digitale 
dagsorden er et væsentligt værktøj til fremme af e-handel.  

De forfulgte målsætninger kan på grund af handlingens virkninger og om fang bedre opfyldes 
ved foranstaltninger på EU-plan. En klar fordel ved at fastlægge fælles principper og kriterier 
for ATB-ordninger i alle m edlemsstater vil være  ef fektiv og f yldestgørende behandling af 
tvister på f orbrugerområdet i forb indelse med både nationale og grænseoverskridende 
transaktioner. Det vil også sikre, at ATB/OTB udvikles på en mere ensartet måde i EU. 

Ensidig handling på medlem sstatsplan kan ikke  i tilstrækkelig g rad give f orbrugere o g 
erhvervsdrivende ovennævnte fordele. En ukoordi neret indsats fra m edlemsstaternes side vil 
sandsynligvis føre til yderligere ops plitning med hensyn til altern ativ tvistbilæggelse, hvilke t 
igen vil bidrage til uensartet behandling af forb rugere og erhvervsdrivende i det indre m arked 
og føre til forskellige niveauer for klageadgang for forbrugerne i EU. 

4. POLITIKMÅL  

De generelle m ål er følgende: i) at forb edre den m åde, hvorpå det indre detailm arked 
fungerer, herunder e-detailm arkedet, ii) at sikr e et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, iii) at 
give forbrugere og erhvervsdrivende mulighed for at  løse deres tvister på en ef fektiv måde. I 
nedenstående tabel beskrives de specifikke og operationelle mål:  

                                                 
5 Én ud af 20 forbrugere er stødt på problemer i forbindelse med grænseoverskridende køb af varer eller 

tjenesteydelser, m ens 59  % af de  er hvervsdrivende a nfører, at  de potentielt st ørre omkostninger t il 
løsning af klager og konflikter på tværnationalt plan - sammenlignet med omkostningerne på nationalt 
plan - er en alvorlig hindring for dem i forbindelse med grænseoverskridende salg. 

6 Mellem 2 004 og 201 0 vok sede an tallet af enkeltpersoner, d er bestilte varer eller tj enesteydelser over 
internettet i EU-2 5, betydeligt, fra 22 % til 3 7 %, sp ecielt i Det Fo renede Kongerige, Lux embourg, 
Tyskland, Nederlandene, F rankrig og S kandinavien, h vor m ellem 45 % o g 65 % af  i nternetbrugerne 
køber over nettet. 
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Specifikke mål Operationelle mål 

ATB - dækning, oplysning og kvalitet 

At sikre adgang til ATB-ordninger med henblik på at 
fremme u denretslig tv istbilæggelse fo r forb rugere i 
forbindelse m ed n ationale og grænseoverskridende 
tvister med erhvervsdrivende. 

• At øge antallet af nationale og grænseoverskridende 
tvister p å forb rugerområdet, som løses g ennem 
ATB-ordninger. 

• At reducere a ntallet af uløste forbruge rproblemer 
med købte varer og tjenesteydelser både på nationalt 
plan og tværnationalt. 

At sikre, at fo rbrugere og virksomheder er klar over, 
at der findes ATB-ordninger. 

• At sikre, at fo rbrugerne oplyses om, hvilken ATB-
ordning der er k ompetent til at b ehandle deres sag , 
særlig i grænseoverskridende sammenhæng. 

• At sikre, at  forbrugere og virksomheder er i  
besiddelse af  gene relle opl ysninger vedrørende 
ATB-ordninger og disses anve ndelse, sæ rlig i 
grænseoverskridende sammenhæng.  

At sik re, at ATB-ordn ingerne tilb yder fo rbrugere og 
virksomheder service af god kvalitet 

• At sikre, at ATB-ordningerne yder virksomheder og 
forbrugere uvildig service. 

• At sikre, at ATB-ordningerne yder virksomheder og 
forbrugere kompetent og gennemsigtig service. 

• At sikre, at ATB-ordningerne yder effektiv service. 

• At sikre, at der føres regelmæssigt tilsyn med ATB-
ordningerne. 

Onlinetvistbilæggelse (OTB) i forbindelse med grænseoverskridende e-handelstransaktioner 

At sikre, at fo rbrugere og virksomheder ka n fo rlade 
sig på en m ekanisme t il onlineløsning af deres  
grænseoverskridende e-handelstvister.  

• At give forbrugere og virksomheder mulighed for at 
behandle al le grænseoverskridende e -handelstvister 
online og udenretsligt ve d at  st ille et webba seret 
værktøj til rådighed på EU-plan.  

• At udvikle fælles kri terier, hvorpå det  webbaserede 
system skal baseres, m ed henblik på at fremme dets 
effektivitet.  

5. POLITIKLØSNINGER OG ANALYSE HERAF 

I nedenstående tabeller opsumm eres de politi kløsninger, der er indkredset for de to 
problemområder. 
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5.1. ATB - dækning, oplysning og kvalitet 

Løsning 1 Ingen handling på EU-plan (referencescenarie) 

Løsning 2 Et ikke-bindende juridisk i nstrument med he nblik på at tilskynde til udvikling a f ATB-
ordninger af god kvalitet for alle nationa le og  grænseoverskridende tv ister p å 
forbrugerområdet, at tilskynde virksomheder til at oplyse forbrugerne om, hvilken ATB-
ordning der e r kompetent til at behandle  deres sag, og at tilskynde ATB-ordninger til at 
deltage i eksisterende sektorspecifikke ATB-netværk på EU-plan.  

Løsning 3  Et bin dende juridisk i nstrument med henblik på at sikre, at forb rugerne kan indbringe 
alle deres nat ionale og gr ænseoverskridende tvister for ATB-ordninger af god kvalitet,  
som også dæ kker onlinetjenester; at fo rbrugerne oplyses om, hvilken ATB-ordning der 
er kom petent til at behandle deres sag; og at ATB-ordninger deltager i eksisterende 
sektorspecifikke ATB-netværk på EU-plan. 

Løsning 4 Et binden de juridisk instr ument med henblik  på at indføre en E U-model for nationale 
ATB-ordninger af god kvalitet, so m skal dække  alle nationale og grænseoverskridende 
tvister på forbrugerom rådet, herunder tviste r i forbindelse med køb o ver int ernettet. 
Dette juridiske instrum ent skal også sikr e, at forbrugerne oply ses o m, hvilken ATB -
ordning der er ko mpetent til at behandle deres sag, og at der oprettes EU-n etværk af 
sektorspecifikke ATB-ordninger. 

5.2. Onlinetvistbilæggelse (OTB) i forbindelse med grænseoverskridende e-
handelstransaktioner 

Løsning 1 Ingen handling på EU-plan (referencescenarie)  

Løsning 2 Et ikke-bind ende juridisk instru ment med henblik på at forbinde nationale ATB-
ordninger, der behandler grænseoverskridende e-handelstvister online, i et EU-netværk.  

Løsning 3 Et bindende juridisk instru ment med henblik på at oprette et E U-system bestående af en 
webbaseret p latform, so m er direkte  ti lgængelig for forbrugerne, so m skal ba seres p å 
nationale ATB-ordninger , og som  vil kun ne behandle grænseoverskridende e-
handelstvister online (OTB); sa mt at fastsætt e fæll es kriterier for den webbasered e 
platforms virkemåde. 

Løsning 4 Et bindende  juridisk ins trument med henblik  på  at oprette et enkelt EU-organ til  
onlinebehandling af alle grænseoverskridende e-handelstvister. 

6. SAMMENLIGNING AF POLITIKLØSNINGERNE OG DISSES VIRKNINGER 

Politikløsningerne for problem områderne er blevet vurderet på  grundlag af effektivitet og 
sammenhæng efter en sk ala fra 0 til 5. Resulta terne for de forskellige løsningskom binationer 
baseret på kriterierne ( effektivitet og samm enhæng) fremgår af nedenstående oversigt. De  
viser, i hvilket omfang hver løsningskombination forventes at bidrage til politikmålene.  



 

DA 9   DA 

Kumuleret v irkning 
(effektivitet o g 
sammenhæng) 

Onlinetvistbilæggelse i forbindelse med grænseoverskridende e-
handelstransaktioner  

ATB - dækning, oplysning 
og kvalitet 

Løsning 1 Løsning 2 Løsning 3 Løsning 4 

Løsning 1 0 3 5 7 

Løsning 2 3 6 6 8 

Løsning 3 6 9 15 11 

Løsning 4 8 8 13 12 

Det kan ud fra vurderingen i ovenstående tabe l konkluderes, at den løsningskom bination, der 
ikke indebæ rer handling på EU-plan, bevarer status quo, og de afdækkede problem er vil  
derfor ikke blive løst. Den løsningskom bination, der foreskriver vedtag else af ikke-bindende 
juridiske in strumenter til hånd tering af  de af dækkede problem er, er ikke ef fektiv. 
Forbrugernes problemer vil følgelig forblive uløst, og tabene i det indre marked vil ikke blive 
dækket. En ny henstilling forven tes ikke at bidrage m ed nogen m erværdi i forbindelse m ed 
håndteringen af de nuværende problemer.  

Den løsningskom bination, der foreskriver vedtagel se af bindende juridiske instrumenter, i 
henhold til hvilke A TB-ordninger, som  også kan behandle tvister online, skal gøres 
tilgængelige i sektorer af økonomien, hvor de ikke findes i forvejen (ATB-løsning 3), vil sikre 
fuld ATB-dækning. Fuld ATB-dækning vil skabe grundlag for, at et webbaseret E U-system 
kan behandle tvister i forbindelse m ed grænse overskridende e-handelstransaktioner på en 
effektiv måde (OTB-løsning 3). Denne løsningsko mbination er derfor efter alt at dø mme den 
mest effektive m etode til at forbed re den m åde, hvorpå nationale og g rænseoverskridende 
tvister behandles.  

Den løsningskombination, der indebærer en høj grad af harmonisering inden for ATB og OTB 
(løsning 4), ville give fuld dækning, m en st år ikke i rim eligt fo rhold til initiativets  
overordnede mål. Dette er bleve t bekræftet af besvarelserne i f orbindelse med den of fentlige 
høring og de bilaterale drøfte lser, Komm issionen har haft m ed m edlemsstaterne. Desuden 
ville oprettelse af et en kelt OTB-organ på EU-plan gøre de eksisterende nationale ATB-
ordninger, der behandler tvister online, overflødige. Endelig ville en sådan udvikling ikke tage 
hensyn til situationen på nati onalt plan og er uforholdsmæ ssig, da den indebærer kraftig 
topstyring fra EU's side, hvilket også fører til unødvendige omkostninger for EU.  

Det m å konkluderes,  a t de f orfulgte m ål beds t kan genn emføres gennem  særskilte, m en 
komplementære instrumenter. Den foretrukne lø sning er kom binationen af føl gende to 
politikløsninger: 

1) et ramm edirektiv m ed henblik på at si kre, at forbrugerne kan indbringe alle 
deres nationale og grænseoverskride nde tvister for ATB-ordninger af god 
kvalitet, som også dækker onlinetjenest er; at de oplyses om , hvilken ATB-
ordning der er kom petent til at beha ndle deres sag, og at ATB-ordninger 
deltager i eksisterende sektorspecifikke  ATB-netværk på EU-plan (løsning 3). 
Direktivet vil være bind ende for m edlemsstaterne, idet det dog overlades til 
dem at bestemme form og midler (hvordan de vil "udfylde hullerne") 
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2) en forordning m ed henblik på at opr ette et EU-system  bestående af en 
webbaseret platform , som  er direkte ti lgængelig for forbrugerne, som  skal  
baseres på nationale ATB-ordni nger, og som  vil kunne behandle 
grænseoverskridende e-handelstvister on line ( OTB); sam t at f astsætte f ælles 
kriterier for den webbaserede platforms virkemåde (løsning 3). 

6.1. Virkningerne af den foretrukne løsning 

Den foretrukne løsning gør en reel forskel for forbrugerne.  

Forbrugerne vil kunne indbringe alle deres tv ister (uanset erhvervssektor, købskanal eller 
land, hvor varen eller tjenesteydelsen er købt ) for en ATB-ordning. De vil desuden have 
sikkerhed for, at alle ATB-ordninger er gennem sigtige og behandler de res tvister effektivt og 
uvildigt, og dermed vil de f øle sig bedre i st and til a t gøre brug af ATB. Som følge heraf vil 
flere forbrugerproblemer blive taget op og løst. De inddækkede  tab kan dereft er genanvendes 
i det indre marked til køb af varer og tjenesteydelser. Der vil ligeledes være store besparelser - 
svarende til ca. 0,17 % af EU' s BNP - forbundet m ed indførelsen af ATB af god kvalitet. 
Forbrugerne vil i alle aftaler og handelsdokum enter (f.eks. kvitteringer og fakturaer) kunne 
finde oplysninger om , hvilken ATB-or dning de kan anvende i tilfælde af  en tvis t m ed en 
erhvervsdrivende. ATB vil således blive al mindelig kendt blandt forbrugerne, og 
oplysningsniveauet vil blive væsentligt højnet.  

De generelle konsekvenser for virksomhederne vil være af rimeligt omfang. Virksomhederne 
får en række omkostninger: i) Der kan blive sti llet krav til virksomhederne om at oprette og -  
helt eller delvist - finansiere  ATB-ordninger i sektorer, hvor de ikke findes. De  herm ed 
forbundne omkostninger afhænger af sektor, m odtagne klager og land. De m edlemsstater, der 
vil blive m est påvirket, er dem , der kun har få eller ingen A TB-ordninger. Omkostningerne 
for virksom hederne i f orbindelse m ed f orpligtelsen til fuld dækning er dog ikke direkte 
forbundet med den eksisterende ATB-dækning i den medlemsstat, hvor de er etableret. Det er 
ikke noget system atisk krav m ed henblik på fuld ATB-dækning, at virksom hederne skal 
oprette en specifik ATB-ordning i hver detailsektor. Medlemsstaterne kan i stedet, eventuelt i 
samarbejde med virksomhederne, beslutte at opre tte et enkelt eller ekstra tværsektorielt organ 
til at "udfylde hullerne" på deres om råde. Herudover bør det bem ærkes, at det allerede i 
mange sektorer og m edlemsstater er alm indelig praksis, at v irksomhederne finansierer ATB-
ordninger. ii) Virksom hederne vil skulle tilp asse deres aftaler og handelsdokum enter, så de 
omfatter oplysninger om  de relevante AT B-ordninger. Dette vil påføre dem  visse  
engangsomkostninger, som  på EU-plan vil be løbe sig til ca. 771 m io. EUR (254 EUR pr. 
virksomhed). 

Til gengæld vil virksomhederne , herunder SMV'erne, opnå en årlig besparelse på m ellem 1,7 
mia. og 3 m ia. EUR, hvis de  anvender ATB i stedet for dom stolsprocedurer, og de vil 
samtidig spare 258 dag e. Ved at vise deres vilj e til at løse tvister på en overkomm elig og 
lettilgængelig måde vil de desuden f orbedre deres omdømme hos f orbrugerne og i høj grad 
foregribe problem er relateret til omdømm erisiko. Fuld dækning for alle online, offline , 
nationale og grænseoverskridende varer og tjenes teydelser vil derfor sætte virksomhederne i  
stand til at anvende ATB. De vil således kunne undgå langvarige og dyre domstolsprocedurer 
og pleje deres forretningsm æssige om dømme. Følgelig vil virksom hederne, og især 
SMV'erne, blive tilskyndet til også at forbedre deres interne klageordninger, og konkurrencen 
vil blive forbedret. Virksom hederne vil også være m ere tilbøjelige til at udbyde varer og 
tjenesteydelser over internettet. 
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Virkningerne for medlemsstaterne vil ligeledes være af rim eligt om fang. Der vil i 
forbindelse med oprettelse og drift af nye AT B-ordninger være en række om kostninger, som 
medlemsstaterne kan væ re nødt til at afholde helt eller delvist (afh ængigt af, hvordan ATB-
ordningerne finansieres - af den o ffentlige eller den private sekt or eller begge). De relevante 
gennemførelsesomkostninger vil være nogenl unde de samme som  an ført ovenfor for  
virksomhederne. Medle msstaterne vil have mulighed f or at opf ylde f orpligtelsen til f uld 
dækning på flere forskellige måder. De vil desuden skulle afholde marginale omkostninger til 
rapportering om udviklingen af ATB-ordninger. 

Virkningerne for EU-budgettet skal også tages i betragtning.  EU vil afholde om kostningerne 
til udv ikling af  et webbasere t system  til løsn ing af  tvister  i f orbindelse m ed 
grænseoverskridende e-handelstransaktioner og den sagkundskab, der er nødvendig inden for 
ECC-Net. Det nødvendige budget til oprettelse af det webbaserede system kan anslås til ca. 2 
mio. EUR, og de årlige vedligeho ldelses- og driftsomkostninger til ca. 300 000 EUR, idet der 
er taget hensyn til eksistere nde ATB-ordninger, som  behandler  tv ister on line, sam t til 
lignende EU-værktøjer.  

Endelig skal det nævnes, at EU' s indgriben er be grænset til de foranstaltn inger, der er strengt 
nødvendige for at nå m ålene. Et  rammedirektiv om  udvikling af ATB og en forordning om 
oprettelse af  et OTB-system  på EU-plan er de mest ef fektive midler til at nå m ålene til de  
laveste alternativom kostninger. Ved de forans taltninger, de r træf fes på EU-plan, ta ges der  
hensyn til eksisterende nationa le A TB-ordninger. Den byrde, der for virksom hederne og 
medlemsstaterne er forbundet med den foretrukne løsning, er den forholdsmæssigt letteste, da 
målene vil blive gennem ført til de laveste omkostninger, idet man undgår dobbeltud gifter og 
unødvendige adm inistrative byrder. Sluttelig er den foretrukne løsning i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet. 

7. KONKLUSION/OVERVÅGNING OG EVALUERING 

Det er m eningen, at der i de foreslåede lovgi vningsinitiativer ska l indg å en bes temmelse, i 
henhold til hvilken der skal af lægges rapport o m anvendelsen af initiativet og dets egnethed 
og effektivitet m ed hensyn til at nå m ålene. Herudover vil der bliv e anvendt en række  
overvågningsindikatorer til at måle de fremskridt, der sker med gennemførelsen af de mål, der 
er f astsat i initiativern e. Disse indikatore r er  bl.a. stigningen i antallet af ATB-sager og i  
antallet af forbrugere og erhvervsdrivende , der køber og sælger over nettet på tværs a f 
grænserne; højnelsen af oplysnings niveauet; hvorvidt an tallet af virk somheder, der er villige 
til at sælg e online i and re medlemsstater, s tiger med 20 % senest i 202 0, og om  antallet af 
forbrugere, der er villig e til at køb e over nette t i en anden m edlemsstat, stiger med 10 % 
senest i 2020; samt det omfang, i hvilket ATB-ordningerne opfylder kvalitetsprincipperne. 


