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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et forbrugerprogram 
2014-2020
(KOM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0707),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 169 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0397/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 28. marts 
20121,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
samt udtalelser fra Budgetudvalget og Retsudvalget (A7-0214/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C   af ..., s.  .
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Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. der henviser til sin beslutning af 
8. juni 2011 om "Investering i fremtiden: 
en ny flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa"1; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste FFR, således at det bliver 
muligt for Unionen at opfylde sine 
eksisterende politiske prioriteringer og de 
nye opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, samt at reagere på 
uforudsete begivenheder; påpeger, at man 
selv med en forøgelse af midlerne til den 
næste flerårige finansielle ramme på 5 % 
i forhold til 2013-niveauet kun vil kunne 
yde et begrænset bidrag til opfyldelsen af 
EU's vedtagne mål og forpligtelser samt
af EU's solidaritetsprincip; opfordrer 
Rådet til, såfremt det ikke er enigt i denne 
fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af 
dets politiske prioriteringer eller projekter, 
det vil være indstillet på helt at opgive til 
trods for deres bevislige europæiske 
merværdi;
________________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. understreger, at det foreslåede 
samlede budget for forbrugerprogrammet 
2014-2020, som beløber sig til 197 
millioner EUR (i løbende priser), er 
beskedent og påpeger, at den 
finansieringsramme, der er specificeret i 
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det lovgivningsmæssige forslag, kun er
vejledende for den lovgivende myndighed, 
og at den ikke kan fastsættes endeligt, før 
der er indgået en aftale om forslaget til 
forordning om en FFR for årene 2014-
2020;

Ændringsforslag 3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. mener, at 20,65 millioner EUR til 
administrationsudgifter til gennemførelse 
af programmet er højt;

Begrundelse

Da programmets samlede budget udgør 197 millioner, er 20,65 millioner til 
administrationsudgifter mere end 10 % af den samlede ramme.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Forbrugerprogrammet 2014-2020 
("programmet") skal bidrage til at sikre et 
højt niveau for forbrugerbeskyttelse og 
være i fuld overensstemmelse med målene 
i Europa 2020 med hensyn til vækst og 
konkurrencedygtighed. Det skal sikre, at 
specifikke aspekter vedrørende en digital 
dagsorden for Europa integreres, og at 
digitalisering faktisk fører til øget 
forbrugervelfærd. Det skal ligeledes sikre 
bæredygtig vækst og udvikling hen imod 
mere bæredygtige forbrugsmønstre, social 
inklusion ved at tage hensyn til de 
specifikke forhold for sårbare forbrugere 
og behovene hos en aldrende befolkning 
samt intelligent lovgivning baseret på 
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overvågning af forbrugermarkeder som 
hjælp til udformning af intelligent og 
målrettet lovgivning.

Tidligere betragtning 1a eftersom nummereringen i den franske udgave ikke er korrekt 
(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Ce programme doit permettre à l'Union de répondre aux nouveaux défis posés par la 
politique des consommateurs à l'horizon 2020. Il est en ce sens justifié de le tourner 
davantage vers le futur en rappelant les objectifs de la stratégie Europe2020 pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive qui prenne en compte le développement de 
l'environnement numérique, la complexité croissante de la prise de décision, la nécessité 
d'opter pour des habitudes de consommation plus durables et de prendre en compte le 
vieillissement de la population et l'inclusion des personnes vulnérables.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) I Kommissionens meddelelse af 22. 
maj 2012 med titlen "En europæisk 
forbrugerdagsorden – Øget tillid og 
vækst" fastlægges de strategiske rammer 
for EU's forbrugerpolitik i de kommende 
år, hvor forbrugernes interesser støttes i 
alle EU's politikker. Formålet med denne 
forbrugerdagsorden er at indføre en 
strategi, hvorefter den politiske indsats vil 
sikre effektiv, reel og livslang støtte til 
forbrugerne ved at udbyde sikre varer og 
tjenesteydelser, forbrugeroplysning og -
uddannelse, støtte til de organer, der 
repræsenterer dem, styrke deres 
rettigheder, og ved at give dem adgang til 
retssystemet og klagemuligheder samt 
sikre håndhævelse af rettigheder.

Tidligere betragtning 1b eftersom nummereringen i den franske udgave ikke er korrekt 
(Vedrører ikke den danske tekst)
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Begrundelse

Der bør henvises til forbrugerdagsordenen, og det skal sikres, at strategien hænger sammen 
med det finansielle program.

Ændringsforslag 6

 Forslag til forordning
Betragtning 2 c (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

(2c) Den seneste økonomiske krise har 
påvist en række mangler og 
uoverensstemmelser i forbindelse med det 
indre marked, som har haft negative 
konsekvenser for forbrugernes og 
borgernes tillid. Mens det er nødvendigt at 
anerkende de stramme budgetmæssige 
rammer, inden for hvilke Unionen i 
øjeblikket udøver sin virksomhed, bør 
Unionen dog stille tilstrækkelige 
finansielle midler til rådighed med 
henblik på at støtte en strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 2 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2d) Fjernelse af direkte og indirekte 
hindringer for et velfungerende indre 
marked og forbedring af borgernes tillid 
til systemet, navnlig i forbindelse med 
grænseoverskridende køb, er af afgørende 
betydning for færdiggørelsen af det indre 
marked. Unionen bør stræbe efter at 
skabe hensigtsmæssige markedsvilkår ved 
at give forbrugerne de nødvendige 
værktøjer, så de kan træffe velovervejede 
og informerede beslutninger, og ved at 
gøre dem mere bevidste.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I denne forordning tages der højde for 
de økonomiske, sociale og tekniske 
omstændigheder og de ledsagende nye 
udfordringer. Med de aktioner, der 
modtager støtte i henhold til dette program, 
tilsigtes det især at tage fat om de 
problemer, der er forbundet med 
globaliseringen, digitaliseringen, behovet 
for udvikling hen imod mere bæredygtige 
forbrugsmønstre, en aldrende befolkning, 
social udstødelse og spørgsmålet om 
sårbare forbrugere. Der bør lægges stor 
vægt på at integrere forbrugerinteresser i
alle EU's politikker i overensstemmelse 
med artikel 12 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsområde.
Koordineringen med andre EU-politikker 
og -programmer er et vigtigt led i at sikre, 
at der i forbindelse med andre politikker 
tages behørigt hensyn til 
forbrugerinteresser. For at fremme synergi 
og undgå dobbeltarbejde bør andre EU-
fonde og -programmer åbne mulighed for 
at yde finansiel støtte til at integrere 
forbrugerinteresser i deres respektive 
områder.

(3) I denne forordning tages der højde for 
de økonomiske, sociale og tekniske 
omstændigheder og de ledsagende nye 
udfordringer. Med de aktioner, der 
modtager støtte i henhold til dette program, 
tilsigtes det især at tage fat om de 
problemer, der er forbundet med 
globaliseringen, digitaliseringen, den 
stadig mere komplekse 
beslutningstagning, som forbrugerne 
stilles overfor, behovet for udvikling hen 
imod mere bæredygtige forbrugsmønstre, 
en aldrende befolkning, social udstødelse 
og spørgsmålet om sårbare forbrugere. Der 
lægges stor vægt på at integrere 
forbrugerinteresser i alle EU's politikker i 
overensstemmelse med artikel 12 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsområde. Koordineringen med 
andre EU-politikker og -programmer er et 
vigtigt led i at sikre, at der i forbindelse 
med andre politikker tages behørigt hensyn 
til forbrugerinteresser. For at fremme 
synergi og undgå dobbeltarbejde bør andre 
EU-fonde og -programmer åbne mulighed 
for at yde finansiel støtte til at integrere 
forbrugerinteresser i deres respektive 
områder.

Tidligere betragtning 2, eftersom nummereringen i den franske udgave ikke er korrekt 
(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Programmet bør sikre et højt 
beskyttelsesniveau for alle forbrugere og 
tage særligt hensyn til sårbare forbrugere 
med henblik på at tage højde for deres 
specifikke behov og styrke deres kapacitet 
som krævet i Europa-Parlamentets 
beslutning af ... om en strategi til styrkelse 
af sårbare forbrugeres rettigheder1. Især 
bør programmet sikre, at sårbare 
forbrugere har adgang til information om 
varer og tjenester med henblik på at få 
lige muligheder for at træffe frie og 
velinformerede valg, især da sårbare 
forbrugere kan have svært ved at få 
adgang til og forstå forbrugerinformation 
og derfor risikerer at blive vildledt.
1 EUT ...

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) De berørte parter bør forpligte sig til 
at anvende ansvarlige reklamer henvendt 
til mindreårige, idet man afstår fra 
aggressive eller vildledende tv- og
onlinereklameindslag.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Disse aktioner skal fastlægges i et 
forbrugerprogram for perioden 2014–2020 
(i det følgende benævnt "programmet"), 
som skal danne en ramme for finansiering 

(4) Disse aktioner skal fastlægges i et 
forbrugerprogram for perioden 2014–2020 
(i det følgende benævnt "programmet"), 
som skal danne en ramme for finansiering 
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af EU's aktioner. I overensstemmelse med 
artikel 49 i Rådets forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 
om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget skal denne forordning udgøre 
retsgrundlaget for aktionen og for 
gennemførelsen af programmet. Denne 
forordning bygger på og viderefører de 
aktioner, der modtager støtte under 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1926/2006/EF af 18. december 2006 
om oprettelse af et EF-handlingsprogram 
inden for forbrugerpolitik

af EU's aktioner. I overensstemmelse med 
artikel 49 i Rådets forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 
om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget og den efterfølgende revision af 
forordning nr. XXX/201Y1 skal denne 
forordning udgøre retsgrundlaget for 
aktionen og for gennemførelsen af 
programmet. Denne forordning bygger på 
og viderefører de aktioner, der modtager 
støtte under Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF af 18. 
december 2006 om oprettelse af et EF-
handlingsprogram inden for 
forbrugerpolitik

___________
1 COM(2010)0815

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er vigtigt at styrke 
forbrugerbeskyttelsen. For at nå dette 
generelle mål bør der fastsættes specifikke 
mål for sikkerhed, forbrugeroplysning og 
uddannelse og rettigheder og klageadgang 
samt håndhævelse med hensyn til 
forbrugerrettigheder. Værdien og 
indvirkningen af de foranstaltninger, der 
iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør regelmæssigt overvåges 
og evalueres. Der bør udarbejdes 
indikatorer med henblik på at evaluere 
forbrugerpolitikken.

(5) Det er vigtigt at styrke 
forbrugerbeskyttelsen. For at nå dette 
generelle mål bør der fastsættes specifikke 
mål for sikkerhed, forbrugeroplysning og 
uddannelse, støtte til 
forbrugerorganisationer på EU-plan,
rettigheder og klageadgang samt 
håndhævelse med hensyn til 
forbrugerrettigheder. Værdien og 
indvirkningen af de foranstaltninger, der 
iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør regelmæssigt overvåges 
og evalueres for at fremme en mere 
intelligent udformning af politikken. Der 
bør udarbejdes indikatorer, som kan 
suppleres med relevante baggrundsdata, 
med henblik på at evaluere 
forbrugerpolitikken og navnlig de præcise 
indvirkninger af de trufne 
foranstaltninger.
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Tidligere betragtning 4, eftersom nummereringen i den franske udgave ikke er korrekt 
(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Betydningen af at støtte forbrugerorganisationer er så høj, at den i sig selv udgør en 
fuldgyldig målsætning og bør nævnes som sådan.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Det er vigtigt at øge forbrugernes 
tillid. For at nå dette mål er det 
nødvendigt at styrke aktionskapaciteten, 
bl.a. gennem passende finansiel støtte til 
mellemled, så som europæiske 
forbrugerorganisationer og europæiske 
forbrugercentre, under hensyntagen til 
deres vigtige rolle ved formidling af 
oplysninger og bistand til forbrugerne om 
deres rettigheder, støtte til forbrugerne i 
tvister om forbrugerspørgsmål, navnlig 
med hensyn til adgang til passende 
tvistbilæggelsesordninger, og fremme af 
forbrugernes interesser ved opbygningen 
af det indre marked.  Disse organisationer 
og centre bør have kapacitet til at forbedre 
forbrugerbeskyttelsen og -tilliden gennem
konkrete tiltag og skræddersyet bistand, 
oplysning og uddannelse.

Tidligere betragtning 4a eftersom nummereringen i den franske udgave ikke er korrekt 
(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Forbrugerorganisationerne har afgørende betydning for informationsformidling og bistand til 
forbrugere med at udøve deres rettigheder samt som repræsentanter for forbrugerinteresser 
under udformningen af ny lovgivning. 

Ændringsforslag 14
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Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det er nødvendigt at fastsætte de 
støtteberettigede aktioner, hvormed disse 
mål skal nås.

(6) Det er nødvendigt på forhånd konkret
at fastsætte de støtteberettigede aktioner, 
hvormed disse mål skal nås.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I tråd med principperne om 
forsvarlig økonomisk forvaltning, 
gennemsigtighed og fleksibilitet i 
gennemførelsen af programmet bør det 
kun være tilladt at videreføre 
forvaltningsorganet, såfremt resultatet af 
en ny, uafhængig cost-benefit-analyse er 
klart positivt.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Unionens og medlemsstaternes 
udgifter inden for forbrugersikkerhed, 
forbrugeroplysning, forbrugerrettigheder 
og håndhævelse af forbrugerrettighederne 
bør koordineres bedre med henblik på at 
sikre komplementaritet, større effektivitet 
og synlighed samt at opnå bedre 
budgetmæssige synergier.

Begrundelse

Kommissionen bør forsøge at øge de nationale forbrugerorganisationers kapacitet, navnlig i 
medlemsstater med en relativt svagere forbrugerkultur, gennem en bedre samling og 
koordinering af ressourcer.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Man bør i forbindelse med 
programmets gennemførelse i givet fald
forsøge at fremme samarbejdet med 
tredjelande, der ikke deltager i 
programmet, idet der tages hensyn til 
relevante aftaler mellem disse tredjelande 
og EU.

(11) Man bør i forbindelse med 
programmets gennemførelse i betragtning 
af globaliseringen af produktionskæden 
og markedernes stærkere indbyrdes 
afhængighed forsøge at fremme 
samarbejdet med tredjelande, der ikke 
deltager i programmet, idet der tages 
hensyn til relevante aftaler mellem disse 
tredjelande og EU.

Tidligere betragtning 10, eftersom nummereringen i den franske udgave ikke er korrekt 
(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Globaliseringen og den tiltagende internationale handel gør det nødvendigt at udbygge 
samarbejdsaktionerne med de tredjelande, som i 2010 var udgangspunkt for mindst 73 % af 
meddelelserne om produkters manglende overholdelse af EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at ændre visse ikke-væsentlige 
elementer i denne forordning, bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres 
til Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF for så vidt angår 
tilpasningen af de indikatorer, der er fastsat 
i bilag II. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

(12) For at ændre og udbygge visse ikke-
væsentlige elementer i denne forordning, 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår
vedtagelsen af årlige arbejdsprogrammer 
og tilpasningen af de indikatorer, der er 
fastsat i bilag II, med henblik på at 
udbygge aktionstyperne i bilag I, og til at 
vedtage variationer på mere end 20 % i 
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for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af de relevante dokumenter 
til Europa-Parlamentet og Rådet.

forhold til de vejledende beløb i bilag IIa.
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under hele
sit forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af de relevante dokumenter 
til Europa-Parlamentet og Rådet.

Tidligere betragtning 11, eftersom nummereringen i den franske udgave ikke er korrekt 
(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Vedtagelsen af de årlige arbejdsprogrammer indebærer politiske valg med henblik på at 
uddybe og dermed fuldstændiggøre de prioriteter og aktioner, der skal gennemføres, herunder 
tildeling af finansielle midler, som er fastlagt i basisretsakten, hvilket kræver, at 
Kommissionen tillægges beføjelse efter artikel 290 i TEUF. En beslutning om at supplere 
aktionslisten i bilag I med yderligere aktioner af samme type bør have form af en delegeret 
retsakt i henhold til artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning med 
hensyn til vedtagelsen af de årlige 
arbejdsprogrammer tillægges 
Kommissionen gennemførelsesbeføjelser. 
Disse gennemførelsesbeføjelser udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Da programmet 
ikke opstiller kriterier for produkternes 
sikkerhed, men har til formål at yde 
økonomisk støtte til redskaber til 

udgår
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gennemførelsen af 
produktsikkerhedspolitik, og da det kun 
drejer sig om et ret lille beløb, er det 
hensigtsmæssigt at anvende 
rådgivningsproceduren.

Tidligere betragtning 12, eftersom nummereringen i den franske udgave ikke er korrekt 
(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Vedtagelsen af de årlige arbejdsprogrammer indebærer politiske valg med henblik på at 
uddybe og dermed fuldstændiggøre de prioriteter og aktioner, der skal gennemføres, herunder 
tildeling af finansielle midler, som er fastlagt i basisretsakten, hvilket kræver, at 
Kommissionen tillægges beføjelse efter artikel 290 i TEUF. Jf. betragtning 11.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med forbrugerprogrammet er at 
understøtte den politiske målsætning om at 
sætte stærke forbrugere i centrum for det 
indre marked. Programmet tilsigter at opnå 
dette ved at bidrage til beskyttelse af
forbrugernes sundhed, sikkerhed og 
økonomiske interesser samt fremme af
deres ret til information, uddannelse og til 
at organisere sig for at beskytte deres 
interesser. Programmet skal supplere, støtte 
og overvåge medlemsstaternes politikker.

Målet med forbrugerprogrammet er at 
understøtte den politiske målsætning om at 
sætte stærke forbrugere i centrum for det 
indre marked. Programmet tilsigter at opnå 
dette ved som led i samlet strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst
at bidrage til at beskytte forbrugernes 
sundhed, sikkerhed og økonomiske og 
juridiske interesser samt til at fremme 
deres ret til information, uddannelse og til 
at organisere sig med henblik på at 
beskytte deres interesser. Programmet skal 
supplere, støtte og overvåge 
medlemsstaternes politikker.

Programmet bør også suppleres af andre 
EU-instrumenter og politikker, navnlig 
under det flerårige 2014-2020 program 
om grundlæggende rettigheder og 
unionsborgerskab, hvori et af målene er 
styrkelse af forbrugernes stilling1.
_______________
1Målsætning [(e)] i forordning (EU) nr. 
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XXX./201Y om et program for borgernes 
rettigheder (2014-2020)].

Begrundelse

Dette program skal sætte EU i stand til at imødegå de nye udfordringer i forbrugerpolitikken 
frem til 2020. Det er derfor på sin plads at gøre det mere fremadrettet og betone Europa 
2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne målsætning bliver især vurderet 
gennem aktiviteten i EU's hurtige 
varslingssystem for farlige forbrugsgoder 
(RAPEX).

Denne målsætning bliver især vurderet 
gennem aktiviteten i og effektiviteten af
EU's hurtige varslingssystem for farlige 
forbrugsgoder (RAPEX).

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Målsætning 2 – Information og 
uddannelse: at give forbrugerne bedre 
uddannelse, information og større 
bevidsthed om deres rettigheder og at 
udvikle evidensgrundlaget for 
forbrugerpolitik og støtte 
forbrugerorganisationer

b) Målsætning 2 – Information og 
uddannelse samt støtte til 
forbrugerorganisationer: at give 
forbrugerne bedre uddannelse, information 
og større bevidsthed om deres rettigheder 
og at udvikle evidensgrundlaget for 
forbrugerpolitik og støtte 
forbrugerorganisationer

Begrundelse

Betydningen af at støtte forbrugerorganisationer er så høj, at den i sig selv udgør en 
fuldgyldig målsætning og bør nævnes som sådan. Derfor skal der her skelnes klart mellem 
denne målsætning og målsætningerne om forbrugerinformation og -uddannelse.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Målsætning 3 – Rettigheder og 
klageadgang: at styrke forbrugernes 
rettigheder, særlig gennem lovgivning og 
ved at forbedre adgangen til at klage, 
herunder til alternative 
tvistbilæggelsesordninger.

c) Målsætning 3 – Rettigheder og 
klageadgang: at udvikle og styrke 
forbrugernes rettigheder, særlig gennem
intelligent lovgivning og ved at forbedre 
adgangen til enkle, effektive, hurtige og 
billige individuelle og, hvor det er 
relevant, kollektive klagemuligheder,
herunder til alternative 
tvistbilæggelsesordninger.

Denne målsætning bliver især vurderet 
gennem anvendelse af alternativ 
tvistbilæggelse til løsning af
grænsoverskridende tvister og gennem 
aktiviteten i en EU-dækkende 
onlinetvistbilæggelsesordning.

Denne målsætning bliver især vurderet 
gennem anvendelse af alternativ 
tvistbilæggelse til løsning af
grænseoverskridende tvister og gennem 
aktiviteten i en EU-dækkende 
onlinetvistbilæggelsesordning samt 
procentdelen af forbrugere, som indleder 
en procedure som reaktion på et opstået 
problem.

Begrundelse

Der bør åbnes mulighed for at udvide forbrugernes rettigheder og ikke nøjes med at 
konsolidere de erhvervede rettigheder. Procentdelen af forbrugere, som benytter sig af 
klagemulighederne (enten direkte over for den handlende eller virksomheden, gennem ATB 
eller en domstol), viser deres tillid til disse systemer og dermed systemernes effektivitet.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne målsætning bliver især vurderet 
gennem informationsstrømmen og 
samarbejdet inden for netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde og de 
europæiske forbrugercentre.

Denne målsætning bliver især vurderet 
gennem informationsstrømmen og
effektiviteten af samarbejdet inden for 
netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde og de 
europæiske forbrugercentre, i forhold til 
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hvor synlige de er blandt forbrugerne, og 
hvor tilfredse forbrugerne er med den 
hjælp, de har fået fra dem i forbindelse 
med den seneste procedure for 
tvistbilæggelse.

Begrundelse

I betragtning af, at CPC-netværket har eksisteret i adskillige år, bør de valgte kriterier 
specificeres nærmere og tilføjes kvalitative elementer. Desuden foreslås det ud over 
vurderingen af informationsstrømmen at måle netværkets effektivitet. Desuden har 
evalueringen af de europæiske forbrugercentre vist, at de har en ringe grad af synlighed 
blandt de europæiske forbrugere (15 %). Det er derfor nødvendigt også at tage højde for 
udviklingen af deres grad af synlighed. Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng med 
bilag II som ændret.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeroplysning og -deltagelse af høj 
kvalitet er en prioritering, der går på 
tværs af de enkelte sektorer, og som 
følgelig så vidt muligt udtrykkeligt skal 
medtages i alle de sektorbestemte 
målsætninger og foranstaltninger, der 
finansieres under programmet.

Begrundelse

Kommissionen bør forsøge generelt at styrke profilen for oplyst forbrugerdeltagelse, idet 
programmets endelige mål er at sætte forbrugere i centrum for det indre marked.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til efter 
artikel 15 at vedtage delegerede retsakter 
for at tilpasse de indikatorer, der er fastsat i 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 15 for at tilpasse de indikatorer, der 
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bilag II. er fastsat i bilag II, eller udarbejde nye 
indikatorer.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4– stk.1 – litra a – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) forbedring af produkternes 
sporbarhed og øget adgang til oplysninger 
om farlige produkter

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) opbygning af evidensgrundlaget for 
politikformuleringen på områder, der 
berører forbrugerne

4) opbygning og forbedring af
tilgængeligheden af evidensgrundlaget for 
politikformuleringen på områder, der 
berører forbrugerne, for udformningen af 
intelligent og målrettet lovgivning og for 
identificeringen af eventuelle 
markedssvigt eller ændrede 
forbrugerbehov

Begrundelse

For at forbedre dette evidensgrundlag er det hensigtsmæssigt at gøre det let tilgængeligt for 
alle de berørte parter. Det skal i øvrigt af hensyn til effektiviteten sikres, at evidensgrundlaget 
skal anvendes til at identificere eventuelle markedssvigt eller nye forbrugerbehov i 
forbindelse med udformning af ny lovgivning.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under målsætning 2 – information og 
uddannelse:

b) under målsætning 2 –
forbrugerinformation og -uddannelse samt 
støtte til forbrugerorganisationer:

Begrundelse

Betydningen af at støtte forbrugerorganisationer er så høj, at den i sig selv udgør en 
fuldgyldig målsætning og bør nævnes som sådan. Derfor skal der her skelnes klart mellem 
denne målsætning og målsætningerne om forbrugerinformation og -uddannelse.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) støtte til forbrugerorganisationer 5) støtte til finansiering af europæiske
forbrugerorganisationer og til 
kapacitetsopbygning for europæiske, 
nationale og regionale 
forbrugerorganisationer samt øget 
gennemsigtighed og udveksling af bedste 
praksis og erfaring, forskning i 
forbrugeranliggender og 
forbrugeroplysninger

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) forbedret gennemsigtighed på
forbrugermarkederne og i 
forbrugeroplysningen

6) forbedret gennemsigtighed på det indre 
marked og i forbrugeroplysningen, hvor 
forbrugerne får let adgang til 
sammenlignelige og pålidelige 
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oplysninger, herunder i sager på tværs af 
grænserne, således at forbrugerne kan 
sammenligne ikke blot varers og 
tjenesteydelsers pris, men også deres 
kvalitet og bæredygtighed

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) bedre forbrugeruddannelse 7) bedre forbrugeruddannelse og 
orientering om erhvervslivet gennem hele 
livet, med særlig fokus på sårbare 
forbrugere

Begrundelse

I betragtning af den mere komplekse beslutningstagning for forbrugerne, 
samfundsudviklingen og forandringerne i forbrugermiljøet (aldrende befolkning, økonomisk 
usikkerhed, udvikling af it-værktøjer m.v.) bør forbrugeruddannelse anses for at være 
livslang.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) Kommissionens udarbejdelse af 
forbrugerbeskyttelseslovgivning og andre 
former for lovgivning til overvågning af 
medlemsstaternes gennemførelse af den og 
den efterfølgende vurdering af dens 
virkning og fremme af sam- og 
selvregulering

8) Kommissionens udarbejdelse af 
forbrugerbeskyttelseslovgivning og andre 
former for lovgivning til overvågning af 
medlemsstaternes gennemførelse af den og 
den efterfølgende vurdering af dens 
virkning og fremme af sam- og 
selvregulering samt overvågning af disse 
initiativers reelle virkninger på 
forbrugermarkederne

Begrundelse

Sam- og selvregulering er interessant, men det bør understreges, at soft law-initiativer ikke 
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kan træde i lovgiverens sted. Det er derfor nødvendigt at overvåge dem systematisk og 
vedtage lovgivningsmæssige retsakter, når deres virkninger på markederne viser sig at være 
utilstrækkelige.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) støtte til udvikling af instanser for 
alternativ tvistbilæggelse ("ATB") og 
oprettelse af en elektronisk, EU-dækkende 
platform, der tilbyder forbrugerne og de 
erhvervsdrivende et enkelt kontaktpunkt 
for udenretslig løsning af onlinetvister, 
med støtte fra tilgængelige ATB-instanser 
af høj kvalitet i hele Unionen

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) lettere adgang til og overvågning af, 
hvorledes tvistbilæggelsesordninger
fungerer, og om de er effektive for 
forbrugerne, navnlig alternative 
tvistbilæggelsesordninger, også online,
herunder udvikling og vedligeholdelse af 
relevante it-værktøjer

9) lettere adgang til individuelle og, hvor 
det er relevant, kollektive
tvistbilæggelsesordninger for forbrugerne, 
navnlig alternative 
tvistbilæggelsesordninger, også online,
med særlig fokus på passende 
foranstaltninger til sikring af sårbare 
forbrugeres behov og rettigheder

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) overvågning af, hvorledes 
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tvistbilæggelsesordninger fungerer, og om 
de er effektive for forbrugerne, herunder 
udvikling og vedligeholdelse af relevante 
it-værktøjer samt udveksling af bedste 
praksis og erfaringer i medlemsstaterne

Begrundelse

I betragtning af de mangfoldige ATB-organer i EU vil det forbedre deres effektivitet at 
udveksle bedste praksis og erfaringer. 

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) finansiel støtte til fælles aktioner med 
offentlige organer eller 
nonprofitorganisationer, som indgår i EU-
netværk, der informerer forbrugerne og 
bistår dem med at udøve deres rettigheder 
og få adgang til passende tvistbilæggelse, 
herunder udenretslige ordninger til 
onlinetvistbilæggelse

11) finansiel støtte til fælles aktioner og 
indgåelse af partnerskabsaftaler med 
offentlige organer eller 
nonprofitorganisationer, som indgår i EU-
netværk, der informerer forbrugerne og 
bistår dem med at udøve deres rettigheder 
og få adgang til passende tvistbilæggelse, 
herunder udenretslige ordninger til 
onlinetvistbilæggelse (Det Europæiske 
Netværk af Forbrugercentre).

Begrundelse

Evalueringen af de europæiske forbrugercentre har klarlagt et behov for at oprette mere 
stabile finansieringsmidler, såsom partnerskabsaftaler, af hensyn til effektiviteten.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag I indeholder en mere detaljeret 
beskrivelse af indholdet af disse aktioner.

Bilag I indeholder en mere detaljeret 
beskrivelse af indholdet af disse aktioner. 
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
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artikel 15 for at supplere listen i bilag I 
med yderligere aktioner af samme type og 
med samme virkning, der forfølger de 
specifikke målsætninger i artikel 3.

Begrundelse

En beslutning om at supplere aktionslisten i bilag I med yderligere aktioner af samme type 
bør have form af en delegeret retsakt i henhold til artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De har fået mandat til at repræsentere 
forbrugernes interesser på EU-plan af 
organisationer i mindst halvdelen af 
medlemsstaterne, som efter nationale 
regler eller praksis repræsenterer 
forbrugerne, og som opererer på regionalt 
eller nationalt plan.

b) De har fået mandat til at repræsentere 
forbrugernes interesser på EU-plan af 
organisationer, som efter nationale regler 
eller praksis repræsenterer forbrugerne, og 
som opererer på lokalt, regionalt eller 
nationalt plan.

Begrundelse

Visse områder, navnlig grænseområder, har en særlig beskaffenhed, og de aktive 
forbrugerorganisationer i disse områder bør derfor støttes.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) De er ikkestatslige 
nonprofitorganisationer, der er uafhængige 
af industri- og erhvervsmæssige interesser 
samt af andet, der kan afstedkomme 
interessekonflikter, og deres primære 
formål og aktiviteter er at fremme og 
beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed 
samt økonomiske og juridiske interesser i 

(Vedrører ikke den danske udgave)
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EU. 

Begrundelse

Der skal anvendes samme kriterier om uafhængighed for internationale ngo'er og 
organisationer, der fremmer principper og politikker, som bidrager til programmets 
målsætninger, som for europæiske ngo'er og organisationer.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Aktionstilskud kan tildeles et offentligt 
organ eller et nonprofitorgan valgt ved en 
gennemsigtig procedure og udpeget af en 
medlemsstat eller et tredjeland i henhold til 
artikel 7 i denne forordning. Det udpegede 
organ skal indgå i et EU-netværk, der 
informerer forbrugerne og bistår dem med 
at udøve deres rettigheder og få adgang til 
passende tvistbilæggelse (Det Europæiske 
Netværk af Forbrugercentre).

7. Aktionstilskud kan tildeles et offentligt 
organ eller et nonprofitorgan valgt ved en 
gennemsigtig procedure og udpeget af en 
medlemsstat eller et tredjeland i henhold til 
artikel 7 i denne forordning, og der kan 
indgås partnerskabsaftaler med disse 
organer.  Det udpegede organ skal indgå i 
et EU-netværk, der informerer forbrugerne 
og bistår dem med at udøve deres 
rettigheder og få adgang til passende 
tvistbilæggelse (Det Europæiske Netværk 
af Forbrugercentre).

Begrundelse

Evalueringen af de europæiske forbrugercentre har klarlagt et behov for at oprette mere 
stabile finansieringsmidler, såsom partnerskabsaftaler, af hensyn til effektiviteten.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Aktionstilskud kan tildeles 
klageinstanser, der er etableret og driver 
virksomhed i EU og i lande i Den 
Europæiske Frihandelssammenslutning, 
som deltager i Det Europæiske 

8. Aktionstilskud kan tildeles 
klageinstanser, der er etableret og driver 
virksomhed i EU's medlemsstater og i 
lande i Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning, som deltager i 
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Økonomiske Samarbejdsområde, og som er 
ansvarlige for at indsamle forbrugerklager 
eller forsøge at finde en løsning på klager, 
rådgive eller give oplysninger til 
forbrugerne om klager eller forespørgsler, 
og som er tredjepart til en klage eller en 
forespørgsel fra en forbruger om en 
forhandler. Dette omfatter ikke 
forbrugerklagemekanismer, der drives af 
forhandlere, og som behandler 
forespørgsler og klager direkte med 
forbrugeren, eller mekanismer, der yder 
klagetjenester, der drives af eller på vegne 
af en forhandler. 

Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, og som er ansvarlige 
for at indsamle forbrugerklager eller 
forsøge at finde en løsning på klager, 
rådgive eller give oplysninger til 
forbrugerne om klager eller forespørgsler, 
og som er tredjepart til en klage eller en 
forespørgsel fra en forbruger om en 
forhandler.

Begrundelse

I betragtning af de mangfoldige ATB-organer i EU vil det forbedre deres effektivitet at 
udveksle bedste praksis og erfaringer.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansiel ramme Budgettet
Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet er 197 000 000 EUR i 
løbende priser.

Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet i henhold til punkt [17] i 
den interinstitutionelle aftale af XX/201Y 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning1, er [...] i 
løbende priser. De årlige bevillinger 
godkendes af budgetmyndigheden.
________________
1 EUT….

Begrundelse

Som nævnt i den lovgivningsmæssige beslutning bør den samlede finansieringsramme 
forhøjes med 5 %, hvilket er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 
8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa (betænkning fra SURE-Udvalget). 
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Finansieringsrammen bør imidlertid betragtes som vejledende og først fastsættes endeligt, 
når der er indgået en aftale om den flerårige finansielle ramme.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den vejledende fordeling af midler 
mellem de specifikke målsætninger i 
artikel 3 fastlægges i bilag IIa.

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlovgiverne yder politisk rådgivning med hensyn til udgiftsfordelingen 
mellem de specifikke målsætninger i artikel 3.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringsrammen for programmet kan 
også dække udgifter til forberedelse, 
overvågning, kontrol, revision og 
evaluering, som er en nødvendighed for at 
forvalte programmet og opnå målene med 
det, særlig undersøgelser, ekspertmøder, 
information og kommunikation, herunder 
formidling af EU's politiske prioriteringer 
til virksomhederne, for så vidt de vedrører 
denne forordnings generelle 
målsætninger, udgifter forbundet med it-
netværk, der fokuserer på behandling og 
udveksling af oplysninger, samt andre 
udgifter til administrativ eller teknisk 
bistand, som Kommissionen måtte afholde 
i forbindelse med forvaltningen af 
programmet.

1. Finansieringsrammen for programmet 
kan også dække udgifter til forberedelse, 
overvågning, kontrol, revision og 
evaluering, som er en nødvendighed for at 
forvalte programmet og opnå målene med 
det, samt andre udgifter til administrativ 
eller teknisk bistand, som Kommissionen 
måtte afholde i forbindelse med 
forvaltningen af programmet.
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det samlede beløb, der afsættes til 
dækning af udgifterne til forberedelse, 
overvågning, kontrol, revision og 
evaluering samt teknisk og administrativ 
bistand, som angivet i stk. 1, må ikke 
overstige 10,5 % af programmets 
finansieringsramme.

Begrundelse

Der bør fastsættes et loft for den andel af programmets finansieringsramme, som kan 
anvendes til dækning af forberedelse, overvågning, kontrol, revision og evaluering samt 
teknisk og administrativ bistand, således at finansieringen koncentreres om konkrete aktioner 
til opfyldelse af programmets målsætninger i stedet for administrativ eller teknisk bistand.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen gennemfører programmet 
ved hjælp af de forvaltningsmetoder, der er 
nævnt i artikel 53 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002. 

Kommissionen gennemfører programmet 
ved hjælp af de forvaltningsmetoder, der er 
nævnt i artikel 53 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002, eller i den 
ændrede udgave i forordning (EU) No 
XXX/201Y1.

________________
1 COM(2010)0815.
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen gennemfører programmet 
ved hjælp af vedtagelse af årlige 
arbejdsprogrammer i form af 
gennemførelsesretsakter, der beskriver de 
elementer, der er foreskrevet i forordning
(EF, Euratom) nr. 1605/2002, og navnlig:

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 15 for at vedtage årlige 
arbejdsprogrammer, der beskriver de 
elementer, der er foreskrevet i forordning
(EF, Euratom) nr. 1605/2002, og navnlig:

Begrundelse

Vedtagelsen af de årlige arbejdsprogrammer indebærer politiske valg med henblik på at 
uddybe og dermed fuldstændiggøre de prioriteter og aktioner, der skal gennemføres, herunder 
tildeling af finansielle midler, som er fastlagt i basisretsakten, hvilket kræver, at 
Kommissionen tillægges beføjelse efter artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 12 - stk. 1 - litra a-e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) prioriteringerne med hensyn til 
gennemførelse og de aktioner, som skal 
gennemføres, herunder tildelingen af 
finansielle ressourcer

a) prioriteringerne med hensyn til 
gennemførelse og de aktioner, som skal 
gennemføres, herunder den vejledende 
tildeling af finansielle ressourcer

b) de væsentlige udvælgelses- og 
tildelingskriterier, der skal anvendes i 
forbindelse med udvælgelse af de forslag, 
der skal modtage finansiel støtte

b) de væsentlige udvælgelses- og 
tildelingskriterier, der skal anvendes i 
forbindelse med udvælgelse af de forslag, 
der skal modtage finansiel støtte

c) tidsplanen for de planlagte udbud og 
indkaldelser af forslag

c) tidsplanen for de planlagte udbud og 
indkaldelser af forslag

d) eventuelt bemyndigelse til at anvende 
engangsbeløb, standardskalaer for 
enhedsomkostninger eller faste støttesatser 
i overensstemmelse med forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002.

d) når det er muligt, bemyndigelse til at
indgå partnerskabsaftaler, anvende 
engangsbeløb, standardskalaer for 
enhedsomkostninger eller faste støttesatser 
i overensstemmelse med forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002, som ændret ved 
forordning XXX/201Y1
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e) kriterier til bedømmelse af, om 
bestemmelsen om særlig stor nytteværdi 
finder anvendelse.

e) kriterier til bedømmelse af, om 
bestemmelsen om særlig stor nytteværdi 
finder anvendelse. 

________________
1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne gennemførelsesretsakter 
vedtages i overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 16.

udgår

Begrundelse

Vedtagelsen af de årlige arbejdsprogrammer indebærer politiske valg med henblik på at 
uddybe og dermed fuldstændiggøre de prioriteter og aktioner, der skal gennemføres, herunder 
tildeling af finansielle midler, som er fastlagt i basisretsakten, hvilket kræver, at 
Kommissionen tillægges beføjelse efter artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen meddeler Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget resultaterne af 
evalueringerne og sine bemærkninger 
hertil. Resultaterne af disse evalueringer 
bør i givet fald ledsages af forslag til 
ændringer af programmet.

Begrundelse

Her gengives artikel 9, stk. 3, andet led, i afgørelse nr. 1926/2006/EF om oprettelse af et EF-
handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (2007-2013).
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Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 3 
tillægges Kommissionen i programmets 
gyldighedsperiode, som er 2014-2020.

2. Beføjelse til at vedtage delegerede
retsakter som omhandlet i artikel 3, 4 og 
12 og i bilag IIa tillægges Kommissionen i 
programmets gyldighedsperiode, som er 
2014-2020.

Begrundelse

Vedtagelsen af de årlige arbejdsprogrammer indebærer politiske valg med henblik på at 
uddybe og dermed fuldstændiggøre de prioriteter og aktioner, der skal gennemføres, herunder 
tildeling af finansielle midler som fastlagt i basisretsakten, hvilket kræver, at Kommissionen 
tillægges beføjelse efter artikel 290 i TEUF. Derfor bør en beslutning om at supplere 
aktionslisten i bilag I med yderligere aktioner af samme type have form af en delegeret retsakt 
i henhold til artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3 omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller fra et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.

3. Den i artikel 3, 4 og 12 og bilag IIa
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra et senere 
tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.
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Begrundelse

Se begrundelse for ændringsforslag til artikel 15, stk. 2.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt, vedtaget i henhold 
til artikel 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt, vedtaget i henhold 
til artikel 3, 4 eller 12 eller bilag IIa, 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på 2 måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med 
2 måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Begrundelse

Se begrundelse for ændringsforslag til artikel 15, stk. 2.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg i 
henhold til forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 i forordning nr. 
182/2011.
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling og vedligeholdelse af it-
værktøjer (f.eks. databaser og 
informations- og 
kommunikationssystemer)

a) udvikling, modernisering og 
vedligeholdelse af it-værktøjer (f.eks. 
databaser og informations- og 
kommunikationssystemer) navnlig med 
henblik på at forbedre de eksisterende 
systemers effektivitet gennem øgede 
muligheder for eksport af data, sortering 
og udlæsning af statistikker samt lettere 
dataudveksling og -anvendelse 
medlemsstaterne imellem

Begrundelse

Praksis har vist, at der er flere vanskeligheder forbundet med databehandlingen, hvorfor det 
er nødvendigt at modernisere de nuværende værktøjer. Desuden ser det ud til, at såvel 
udvekslingen som formidlingen af oplysninger medlemsstaterne imellem er utilstrækkelig, 
f.eks. vedrørende test af importerede varer. Det er derfor relevant at støtte udviklingen af it-
værktøjer med henblik på at indsamle disse oplysninger og undgå overlapning af test og 
dermed unødige udgifter for de ansvarlige myndigheder.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udveksling af de retshåndhævende 
myndigheders personale og uddannelse

c) udveksling af de retshåndhævende 
myndigheders personale og uddannelse
fortrinsvis inden for højrisikosektorer

Begrundelse

Af RAPEX-aktivitetsrapporten for 2010 fremgår, at størstedelen af meddelelserne om 
produkters manglende overholdelse af EU-lovgivningen vedrørte visse specifikke sektorer 
(bl.a. tekstilsektoren (32 %) og legetøjssektoren(25 %)).
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Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 1 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) administrativt og retshåndhævende 
samarbejde med tredjelande, som ikke er 
omfattet af artikel 7

f) administrativt og retshåndhævende 
samarbejde og samarbejde om produkters 
sporbarhed samt udvikling af 
forebyggende foranstaltninger med 
tredjelande, som ikke er omfattet af artikel 
7, og navnlig med de tredjelande, der står 
for de fleste af de produkter, der 
indberettes i Unionen for ikke at være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen

Begrundelse

Af RAPEX-aktivitetsrapporten for 2010 fremgår, at størstedelen af meddelelserne om
produkters manglende overholdelse af EU-lovgivningen er knyttet til bestemte lande, f.eks. 
Kina (58 % af meddelelserne i 2010). Desuden viser rapporten, at det ikke havde været muligt 
at spore oprindelsen af 16 % af de anmeldte kinesiske produkter. Der bør derfor tilskyndes til 
samarbejdstiltag vedrørende sporbarhed.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målsætning 2 – Information og 
uddannelse: at give forbrugerne bedre 
uddannelse, information og større 
bevidsthed om deres rettigheder og at 
udvikle evidensgrundlaget for 
forbrugerpolitik og støtte 
forbrugerorganisationer

Målsætning 2 – Forbrugerinformation og
-uddannelse samt støtte til 
forbrugerorganisationer: at give 
forbrugerne bedre uddannelse, information 
og større bevidsthed om deres rettigheder 
og at udvikle evidensgrundlaget for 
forbrugerpolitik og støtte 
forbrugerorganisationer

Begrundelse

Betydningen af at støtte forbrugerorganisationer er så høj, at den i sig selv udgør en 
fuldgyldig målsætning og bør nævnes som sådan. Derfor skal der her skelnes klart mellem 
denne målsætning og målsætningerne om forbrugerinformation og -uddannelse.
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Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 2 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Opbygning af evidensgrundlaget for 
politikformuleringen på områder, der 
berører forbrugerne

4. opbygning og forbedring af
tilgængeligheden af evidensgrundlaget for 
politikformuleringen på områder, der 
berører forbrugerne, for udformningen af 
intelligent og målrettet lovgivning og for 
identificeringen af eventuelle 
markedssvigt eller ændrede 
forbrugerbehov

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng mellem formuleringen af denne indledning og 
den nye formulering, som foreslås i artikel 4, litra b), nr. 4.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 2 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undersøgelser og analyser på EU-plan af 
forbrugere og forbrugermarkeder

a) undersøgelser og analyser på EU-plan af 
forbrugere og forbrugermarkeder med 
henblik på udformning af intelligent og 
målrettet lovgivning og identificering af 
eventuelle markedssvigt eller ændrede 
forbrugerbehov

Begrundelse

Det skal af hensyn til effektiviteten sikres, at evidensgrundlaget er bestemt til at identificere 
eventuelle markedssvigt eller nye forbrugerbehov i forbindelse med udformning af ny 
lovgivning.
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 2 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udvikling og vedligeholdelse af 
databaser

b) udvikling og vedligeholdelse af 
databaser bl.a. med henblik på at stille de 
indsamlede data til rådighed for de 
berørte parter (f.eks. 
forbrugerorganisationer, nationale 
myndigheder og forskere)

Begrundelse

For at forbedre dette evidensgrundlags potentiale skal det gøres let tilgængeligt for alle de 
berørte parter (forbrugerorganisationer, nationale myndigheder, forskere, endog den brede 
befolkning).

Ændringsforslag 63
Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 2 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Støtte til forbrugerorganisationer 5. støtte til finansiering af europæiske
forbrugerorganisationer og til 
kapacitetsopbygning for europæiske, 
nationale og regionale 
forbrugerorganisationer samt øget
gennemsigtighed og udveksling af bedste 
praksis og erfaring, forskning i 
forbrugeranliggender og 
forbrugeroplysninger

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng mellem formuleringen af denne indledning og 
den nye formulering, som foreslås i artikel 4, litra b), nr. 5.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 2 – stk. 5 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kapacitetsopbygning for regionale, 
nationale og europæiske 
forbrugerorganisationer, herunder gennem
uddannelse af samt udveksling af bedste 
praksis og erfaring blandt personale, særlig 
i forbrugerorganisationer i de 
medlemsstater, som ved overvågning af 
forbrugermarkeder og forbrugermiljøet i 
medlemsstaterne viser sig at have et 
relativt lavt niveau af forbrugertillid og 
forbrugerkendskab

b) kapacitetsopbygning for lokale,
regionale, nationale og europæiske 
forbrugerorganisationer, herunder gennem
personaleuddannelse, som afholdes på 
forskellige sprog og i hele Unionen, samt 
udveksling af bedste praksis og erfaring 
blandt personale, særlig i 
forbrugerorganisationer i de 
medlemsstater, hvor de ikke er 
tilstrækkelig udviklet, eller som ved 
overvågning af forbrugermarkeder og 
forbrugermiljøet i medlemsstaterne viser 
sig at have et relativt lavt niveau af 
forbrugertillid og forbrugerkendskab

Begrundelse

I programmet bør der lægges vægt på at udbygge forbrugerbeskyttelsen i de medlemsstater,
hvor forbrugerorganisationerne ikke er tilstrækkelig udviklet. Evalueringen af TRACE har 
klarlagt et behov for, at uddannelserne afholdes flere steder og på flere sprog, således af flest 
muligt organisationer kan benytte sig heraf.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 2 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forbedret gennemsigtighed og 
udveksling af bedste praksis og erfaring, 
bl.a. gennem oprettelse af en 
internetportal for forbrugerorganisationer 
med henblik på at skabe et interaktivt 
forum for udveksling og etablering af 
netværk og stille materiale udviklet under 
uddannelserne gratis til rådighed

Begrundelse

Evalueringen af TRACE har vist, at der er behov for at oprette en internetportal, som er 
tilgængelig for alle forbrugerorganisationer - også for dem, der er mindre mobile og/eller 
kun har små midler til rådighed - og hvor de vil kunne benytte alt foreliggende materiale og 
udveksle erfaringer og bedste praksis. Et sådant værktøj vil bidrage til at øge tilslutningen til 
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disse uddannelser og dermed forhøje deres effektivitet.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 2 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Forbedret gennemsigtighed på
forbrugermarkederne og i 
forbrugeroplysningen

6. Forbedret gennemsigtighed på det indre 
marked og i forbrugeroplysningen, hvor 
forbrugerne får let adgang til 
sammenlignelige og pålidelige 
oplysninger, herunder i sager på tværs af 
grænserne, således at forbrugerne kan 
sammenligne ikke blot varers og 
tjenesteydelsers pris, men også deres 
kvalitet og bæredygtighed

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng med den nye formulering, som foreslås i 
artikel 4, litra b), nr. 6.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 2 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tiltag, der øger forbrugernes adgang til 
relevant information om produkter og 
markeder

c) tiltag, der øger forbrugernes adgang til 
relevant sammenlignelig, pålidelig og let 
tilgængelig information om produkter og 
markeder, navnlig om priser, kvalitet og 
bæredygtighed, det være sig offline eller 
online, herunder gennem udvikling og 
overvågning af et certificeringsmærke for 
websteder, der sammenligner priser efter 
en harmoniseret metode for 
prissammenligning, herunder for køb på 
tværs af grænserne
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Begrundelse

Pålidelige sammenlignende websteder vil gøre forbrugerne mere uafhængige og bedre 
informeret og åbne mulighed for at sammenligne oplysninger, også i forbindelse med 
grænseoverskridende transaktioner.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 2 – stk. 6 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) tilskud til fælles EU-organer med 
henblik på udvikling af metoder til 
sammenligning af adfærdskodekser/bedste 
praksis/retningslinjer for 
priser/kvalitet/bæredygtighed

g) tilskud til fælles EU-organer med 
henblik på udvikling af websteder med 
prissammenligninger samt metoder til 
sammenligning af adfærdskodekser/bedste 
praksis eller retningslinjer for 
priser/kvalitet/bæredygtighed

Begrundelse

Pålidelige, sammenlignende websteder vil gøre forbrugerne mere uafhængige og bedre 
informeret og åbne mulighed for at sammenligne oplysninger, også i forbindelse med 
grænseoverskridende transaktioner.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 2 – stk. 6 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) støtte til kommunikation om 
forbrugerspørgsmål, herunder gennem 
støtte til medierne med henblik på at 
fremme forbrugerindflydelse og 
håndhævelse.

h) støtte til kommunikation om 
forbrugerspørgsmål, herunder ved via 
uddannelsesprogrammer at tilskynde 
medierne til at give korrekte og relevante 
oplysninger, øge bevidstheden og styrke 
forbrugernes stilling

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 2 – stk. 7 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Bedre forbrugeruddannelse 7. bedre forbrugeruddannelse og 
orientering om erhvervslivet gennem hele 
livet med særlig fokus på sårbare 
forbrugere

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng mellem formuleringen af denne indledning og 
den nye formulering, som foreslås i artikel 4, litra b), nr. 7.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 2 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af en interaktiv platform for 
udveksling af bedste praksis og materiale 
til forbrugeruddannelse rettet mod vigtige 
målgrupper, særlig unge forbrugere, i 
samspil med EU's finansieringsprogram 
inden for uddannelse

a) udvikling af en interaktiv platform for 
udveksling af bedste praksis og materiale 
til livslang forbrugeruddannelse med
særlig fokus på sårbare forbrugere, der 
har vanskeligt ved at få adgang til og 
forstå forbrugeroplysninger for at sikre, 
at de ikke vildledes

Begrundelse

I betragtning af den mere komplekse beslutningstagning for forbrugerne og udviklingen i de 
digitale omgivelser skal der gennemføres uddannelsesaktioner for forbrugere i alle 
aldersklasser og samfundsgrupper.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 2 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udvikling af 
uddannelsesforanstaltninger og -
materiale om f.eks. forbrugerrettigheder, 
herunder grænseoverskridende spørgsmål, 
sundhed og sikkerhed, EU-

b) udvikling i samarbejde med de berørte 
parter (f.eks. forbrugerorganisationer, 
nationale myndigheder, aktører i marken 
m.v.) af uddannelsesmateriale, bl.a. ved at 
udnytte (herunder indsamle, kompilere, 
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forbrugerlovgivning, bæredygtigt forbrug 
og finansielle færdigheder.

oversætte, udgive m.v.) materiale udviklet 
i forbindelse med tidligere initiativer 
såsom Dolceta, på forskellige medier, bl.a. 
digitale, og møntet på alle 
befolkningsgrupper; materialet kan f.eks. 
vedrøre forbrugerrettigheder, herunder 
grænseoverskridende spørgsmål, sundhed 
og sikkerhed, EU-forbrugerlovgivning,
betydningen af EU-logoer, bæredygtigt 
forbrug, etiske forbrugsmønstre og 
finansielle færdigheder.

Begrundelse

Effektiviteten af programmets uddannelsesaktioner skal forbedres gennem større satsning på 
indsamling, oversættelse, bearbejdning og udgivelse af materiale udviklet i forbindelse med 
eksisterende initiativer i medlemsstaterne og gennem konkret praksis. Desuden bør der i lyset 
af det manglende kendskab til de europæiske logoer (EF-overensstemmelsesmærke, 
miljømærke, Möbiusløkke for genanvendelse, mærkning om skadelighed m.v.) blandt de 
europæiske borgere (jf. Empowerment survey) gennemføres specifikke aktioner i dette 
øjemed.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rettigheder og klageadgang: at styrke 
forbrugernes rettigheder, særlig gennem 
lovgivning og ved at forbedre adgangen til 
at klage, herunder til alternative 
tvistbilæggelsesordninger

Rettigheder og klageadgang: at udvikle og
styrke forbrugernes rettigheder, særlig 
gennem intelligent lovgivning og ved at 
forbedre adgangen til enkle, effektive, 
hurtige og billige individuelle og, hvor det 
er relevant, kollektive klagemuligheder,
herunder til alternative 
tvistbilæggelsesordninger.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng med den nye formulering, som foreslås i 
artikel 3, stk. 1, litra c.



PE486.107v01-00 44/80 RR\906806DA.doc

DA

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 3 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaternes udarbejdelse, 
gennemførelsesvurdering, overvågning, 
evaluering, gennemførelse og håndhævelse 
af initiativer til 
forbrugerbeskyttelseslovgivning og andre 
former for lovgivning og fremme af 
selvregulering, herunder

8. Medlemsstaternes udarbejdelse, 
gennemførelsesvurdering, overvågning, 
evaluering, gennemførelse og håndhævelse 
af initiativer til 
forbrugerbeskyttelseslovgivning og andre 
former for lovgivning og fremme af 
selvregulering samt overvågning af disse 
initiativers reelle virkninger på 
forbrugermarkederne, herunder

Begrundelse

Sam- og selvregulering er interessant, men det bør understreges, at soft law-initiativer ikke 
kan træde i lovgiverens sted. Det er derfor nødvendigt at overvåge dem systematisk og 
vedtage lovgivningsmæssige retsakter, når deres virkninger på markederne viser sig at være 
utilstrækkelige.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) undersøgelser, forudgående og 
efterfølgende evalueringer, 
konsekvensanalyser, offentlige høringer, 
evaluering af eksisterende lovgivning

a) undersøgelser og intelligent lovgivning,
såsom forudgående og efterfølgende 
evalueringer, konsekvensanalyser, 
offentlige høringer, evaluering og 
forenkling af eksisterende lovgivning

d) seminarer, konferencer, workshopper og 
møder mellem de berørte parter og 
sagkyndige

b) seminarer, konferencer, workshopper og 
møder mellem de berørte parter og 
sagkyndige

e) udvikling og vedligeholdelse af 
offentligt og let tilgængelige databaser med 
oplysninger om gennemførelsen af EU's 
lovgivning om forbrugerbeskyttelse

c) udvikling og vedligeholdelse af 
offentligt og let tilgængelige databaser med 
oplysninger om gennemførelsen af EU's 
lovgivning om forbrugerbeskyttelse

ca) fremme af foranstaltninger, der 
gavner forbrugerbeskyttelse, med henblik 
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på at mindske SMV'ernes administrative 
byrder

f) evaluering af de aktioner, der 
gennemføres i henhold til programmet.

d) evaluering af de aktioner, der 
gennemføres i henhold til programmet.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 3 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Lettelse af adgangen til og overvågning 
af, hvorledes alternativ tvistbilæggelse for 
forbrugere fungerer, og om den er 
effektiv, navnlig alternativ tvistbilæggelse, 
herunder onlineordninger, også gennem 
udvikling og vedligeholdelse af relevante 
it-værktøjer

9. Lettelse af adgangen til individuelle og, 
hvor det er relevant, kollektive 
tvistbilæggelsesordninger for forbrugere, 
navnlig alternative tvistbilæggelse, 
herunder onlineordninger, med særlig 
fokus på passende foranstaltninger til 
sikring af sårbare forbrugeres behov og 
rettigheder; overvågning af, hvorledes
tvistbilæggelsesordninger fungerer, og om
de er effektive for forbrugerne, også 
gennem udvikling og vedligeholdelse af 
relevante it-værktøjer samt udveksling af 
god praksis og erfaringer i 
medlemsstaterne

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng med den nye formulering, som foreslås i 
artikel 4, litra c), nr. 9 og nr. 9a.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 3 – stk. 9 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilskud til tiltag vedrørende og støtte til 
etablering af netværk mellem nationale 
organer for klagebehandling, indbyrdes 
udveksling af bedste praksis og erfaringer 
samt formidling heraf
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Begrundelse

I betragtning af de mangfoldige ATB-organer i EU vil det forbedre deres effektivitet at 
udveksle bedste praksis og erfaringer. Her er det ikke tanken at støtte disse organer direkte 
økonomisk, men at fremme og støtte den indbyrdes udveksling af erfaringer og bedste praksis.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 3 – stk. 9 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) udvikling af specifikke værktøjer, som 
letter adgangen til klagemuligheder for 
sårbare personer, som er mindre 
tilbøjelige til at benytte sig af sådanne 
klagemuligheder

Begrundelse

Det er påvist, at ældre og/eller lavtuddannede, er mindre tilbøjelige til at benytte sig af 
klagemulighederne (jf. Kommissionens konsekvensanalyse), og derfor er det nødvendigt med 
specifikke aktioner i den henseende.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 4 – stk. 10 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) administrativt og retshåndhævende 
samarbejde med tredjelande, der ikke 
deltager i programmet.

d) administrativt og retshåndhævende 
samarbejde med tredjelande, der ikke 
deltager i programmet, og med 
internationale organisationer.
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Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 4 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Finansiel støtte til fælles aktioner med 
offentlige organer eller 
nonprofitorganisationer, som indgår i 
fællesskabsnetværk, der informerer 
forbrugerne og bistår dem med at udøve 
deres rettigheder og få adgang til passende 
tvistbilæggelse, herunder udenretslige 
ordninger til onlinetvistbilæggelse (Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre)

11. Finansiel støtte til fælles aktioner og 
undertegnelse af partnerskabsaftaler med 
offentlige organer eller 
nonprofitorganisationer, som indgår i 
fællesskabsnetværk, der informerer 
forbrugerne og bistår dem med at udøve 
deres rettigheder og få adgang til passende 
tvistbilæggelse, herunder udenretslige 
ordninger til onlinetvistbilæggelse (Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre)

udvikling og vedligeholdelse af it-
værktøjer (f.eks. databaser og 
informations- og 
kommunikationssystemer), der er 
nødvendige, for at Det Europæiske 
Netværk af Forbrugercentre kan fungere 
tilfredsstillende

a) udvikling og vedligeholdelse af it-
værktøjer (f.eks. databaser og 
informations- og 
kommunikationssystemer), der er 
nødvendige, for at Det Europæiske 
Netværk af Forbrugercentre kan fungere 
tilfredsstillende

b) tiltag, som øger forbrugercentrenes 
synlighed og kendskabet til disse.

Begrundelse

Evalueringen af forbrugercentrene har vist et ringe kendskab til disse blandt de europæiske 
borgere (kun 15 % kender dem). Derfor bør der iværksættes tiltag, som øger 
forbrugercentrenes synlighed og kendskabet til disse. 

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 4 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Finansiel støtte til samordning og 
netværkssamarbejde mellem 
forbrugerorganisationer, således at disse 
kan træffe fælles foranstaltninger over for 
illoyale forretningsmetoder med en EU-
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dimension.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne liste kan suppleres med yderligere 
aktioner af samme type og med samme 
virkning, der forfølger de målsætninger, 
der er nævnt i artikel 3.

udgår

Begrundelse

En beslutning om at supplere aktionslisten i bilag I med yderligere aktioner af samme type 
bør have form af en delegeret retsakt i henhold til artikel 290 i TEUF. Bestemmelsen om en 
sådan delegation af beføjelse skal indgå i retsaktens disposition, jf. artikel 4, sidste sætning.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Bilag II – Målsætning 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Information og uddannelse: at give 
forbrugerne bedre uddannelse, information 
og større bevidsthed om deres rettigheder 
og at udvikle evidensgrundlaget for 
forbrugerpolitik og støtte 
forbrugerorganisationer

Forbrugerinformation og -uddannelse
samt støtte til forbrugerorganisationer: at 
give forbrugerne bedre uddannelse, 
information og større bevidsthed om deres 
rettigheder og at udvikle evidensgrundlaget 
for forbrugerpolitik og støtte 
forbrugerorganisationer

Begrundelse

Betydningen af at støtte forbrugerorganisationer er så høj, at den i sig selv udgør en 
fuldgyldig målsætning og bør nævnes som sådan. Derfor skal der her skelnes klart mellem 
denne målsætning og målsætningerne om forbrugerinformation og -uddannelse.

Ændringsforslag 84
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Forslag til forordning
Bilag II - Målsætning 2 – tabel - kolonne 1-4 - række 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Antal unikke 
besøgende

Forbrugersider 
på onlineportalen 
Dit Europa 
(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_da.htm)

Ikke relevant Stigning på 
500 % på 7 år

Begrundelse
Som et enkelt onlinekontaktpunkt for erhvervslivets og borgernes rettigheder skal Dit Europa-
portalen øge sin synlighed blandt forbrugerne i væsentlig grad.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Bilag II – Målsætning 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målsætning 3: Rettigheder og 
klageadgang: at styrke forbrugernes 
rettigheder, særlig gennem lovgivning og 
ved at forbedre adgangen til at klage, 
herunder til alternative 
tvistbilæggelsesordninger

Målsætning 3: Rettigheder og 
klageadgang: at udvikle og styrke 
forbrugernes rettigheder, særlig gennem
intelligent lovgivning og ved at forbedre 
adgangen til enkle, effektive, hurtige og 
billige individuelle og, hvor det er 
relevant, kollektive klagemuligheder,
herunder til alternative 
tvistbilæggelsesordninger.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre sammenhæng mellem formuleringen af denne indledning og 
den nye formulering, som foreslås i artikel 3, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Bilag II - Målsætning 3 – tabel - kolonne 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål Mål
50 % på 7 år 75 % på 7 år

38 500 (+120 %) på 7 år 200 000 (+1140 %) på 7 år

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Bilag II - Målsætning 3 – tabel - kolonne 1-4 - række 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

% forbrugere, 
der indleder en 
procedure som 
reaktion på et 
problem opstået 
inden for de 12 
sidste måneder

Empowerment 
survey

77 % i 2010 (EU-
27), heraf:

90 % i 2020 (EU-
27)

- klager til den 
pågældende 
handlende

- 65 %

- klager til den 
pågældende 
virksomhed

- 13 %

- klager indgivet 
gennem ATB

- 5 %

- klager indgivet 
til domstol

- 2 %

Begrundelse

Procentdelen af forbrugere, som benytter sig af klagemulighederne (både direkte over for den 
handlende, virksomheden, gennem ATB eller en domstol), kan være en indikator for, hvor stor 
tillid de har til disse systemer, og dermed for systemernes effektivitet.
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Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Bilag II - Målsætning 4 – tabel - kolonne 1 - række 2 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejdets effektivitet i CPC-
netværket:
- antal sager behandlet (via netværkets it-
base)
- antal sager, som har ført til resultat eller 
løsning (dvs. ført til en retslig opfordring 
til en erhvervsdrivende om at opfylde de 
lovhjemlede krav)
- antal sager forelagt retsmyndigheder
- antal afsagte domme

Begrundelse

I betragtning af, at CPC-netværket har eksisteret i adskillige år, bør de valgte kriterier 
specificeres nærmere og tilføjes kvalitative elementer. Desuden foreslås det ud over 
vurderingen af informationsstrømmen at måle netværkets effektivitet. 

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Bilag II - Målsætning 4 – tabel - kolonne 1-4 - række 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forbrugernes 
tilfredshed med 
den bistand, de 
fik ved sidste 
tvistbilæggelsespr
ocedure

Empowerment 
survey

50 % i 2010 75 % i 2020
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Begrundelse

Forbrugernes tillid og brug af tvistbilæggelsesordningerne afhænger af, hvor tilfredse de er. 
Ordningernes effektivitet kan altså måles med denne indikator.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Bilag II - Målsætning 4 – tabel - kolonne 1-4 - række 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Grad af 
kendskab til de 
europæiske 
forbrugercentre 
(ECC)

Evalueringsrapp
ort vedrørende 
ECC

15 % 25 % i 2020

Begrundelse

Evalueringen af forbrugercentrene har vist et ringe kendskab til disse blandt de europæiske 
borgere (kun 15 % kender dem). Derfor bør der iværksættes tiltag, som øger 
forbrugercentrenes synlighed og kendskabet til disse.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Bilag II (nyt) – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIa

Vejledende fordeling af midler mellem de 
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specifikke målsætninger i artikel 3

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifikke mål Vejledende 
fordeling af 
driftsbudgette
t i %

Specifikt mål nr. 1 -
sikkerhed

25 %

Specifikt mål nr. 2 -
information og 
uddannelse til 
forbrugere og støtte 
af 
forbrugerorganisatio
ner

34 %

Specifikt mål nr. 3 -
rettigheder og 
klageadgang

10 %

Specifikt mål nr. 4 -
håndhævelse

31 %

Samlet driftsbudget 100 %

De anførte beløb er vejledende. 
Kommissionen kan i sine årlige 
arbejdsprogrammer fastsætte variationer 
på +/- 20 % mellem målene. 
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 15 for at vedtage variationer på 
mere end 20 % i forhold til de vejledende 
beløb i dette bilag.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Hensigten med Kommissionens forslag til forordning er at fastsætte en finansieringsramme 
for EU's indsats inden for forbrugerpolitik i perioden 2014-2020. De nævnte beløb svarer til 
beløbene i Kommissionens forslag "Et budget for Europa 2020", hvor der er afsat et budget på 
175 mio. euro over syv år, dvs. 25 mio. euro om året i faste priser (eller 197 mio. euro over 
syv år i løbende priser). Forordningen skal træde i kraft i januar 2014.

Ordføreren støtter dette forslag, som sigter mod at bevare et højt niveau for 
forbrugerbeskyttelse i EU og sikre, at forbrugerne bedre kan gøre deres rettigheder gældende.
Ordføreren er generelt enig i de fire foreslåede målsætninger, som er forholdsvis konsensuelle 
og ligger i forlængelse af det forrige program.

Ikke desto mindre bør det påpeges, at denne forordning skal sætte EU i stand til at imødegå de 
nye udfordringer i forbrugerpolitikken frem til 2020. Det er derfor på sin plads at gøre den 
mere fremadrettet, betone Europa 2020-målene og i forslaget tilføje en henvisning til 
"forbrugerdagsordenen", som fastlægger de strategiske rammer for forbrugerpolitikken i de 
kommende år. Det er i denne forbindelse ikke optimalt at skulle tage stilling til det finansielle 
program uden at have kendskab til de nøjagtige strategiske retningslinjer, som er specificeret 
nærmere i denne dagsorden.

Finansiel ramme og fordeling af bevillinger efter målsætning

Det er et yderst beskedent program rent budgetmæssigt. Når det fordeles på de 500 mio. 
forbrugere, som EU-27 tæller, andrager det foreslåede beløb i gennemsnit 5 eurocent pr. 
forbruger om året. Det er tilmed en nedgang i forhold til forrige periode, hvor beløbet var 7 
eurocent. Man kan med rette betvivle, at det er tilstrækkeligt til at opfylde den fremtidige 
forbrugerpolitiks målsætninger, selv om det skal indrømmes, at den nuværende økonomiske 
krise tvinger os til at være fornuftige. Under alle omstændigheder vil det være uacceptabelt, at 
den samlede bevillingsramme formindskes på nogen måde.

I den forbindelse henledes opmærksomheden på sammenhængen mellem denne 
bevillingsramme og de indeværende forhandlinger om den flerårige finansielle ramme.
Eftersom den foreslåede finansielle ramme afhænger af resultatet af forhandlingerne mellem 
institutionerne, anbefaler ordføreren at beholde (bortset fra omfordelingen mellem målsætning 
1 og målsætning 2 anført nedenfor) de af Kommissionen foreslåede beløb som 
referencegrundlag (i parentes) og anføre SURE-Udvalgets1 arbejder (forhøjelse af tildelte 
ressourcer i den kommende flerårige finansielle ramme med mindst 5 %) som bemærkninger 
for at understrege Parlamentets mål under disse budgetforhandlinger. Vi vil opfordre 
Kommissionen til eventuelt, når den næste flerårige finansielle ramme er vedtaget, at 
fremsætte et revideret forslag om tilpasning af referencegrundlaget for dette program.

Med hensyn til forslaget om budgetfordeling efter målsætning er ordføreren af den opfattelse, 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P7-TA-2011-266



RR\906806DA.doc 55/80 PE486.107v01-00

DA

at målsætning 1, sikkerhed, som han betragter som en prioritet, bør tillægges forholdsmæssig 
større betydning. De europæiske forbrugere skal først og fremmest have adgang til sikre varer 
og tjenesteydelser og vished for, at der er indført effektiv markedsovervågning i EU. Der skal 
også tages højde for den påkrævede revision af direktivet om produktsikkerhed i 
almindelighed, moderniseringen af RAPEX, forbedringen af databaserne om sikkerhed og det 
stigende antal meddelelser om usikre produkter - over 2200 i 2010. Ud over den relative 
forhøjelse, som Kommissionen har planlagt, foreslås det således at øge procentdelen til 
markedsovervågning og håndhævende foranstaltninger under målsætning 1 med 3 %, hvorved 
tildelingen til denne målsætning sættes op fra 22 til 25 % af den samlede rådighedsramme til 
aktionsbevillinger.

Budgettet til undersøgelser og analyser på EU-plan af forbrugere og forbrugermarkeder bør 
nedjusteres. Naturligvis er det nødvendigt at indsamle data for at kunne udforme en 
hensigtsmæssig lovgivning og udpege specifikke risikosektorer, og indsamlingen bør støttes.
Men en formindskelse er berettiget, for så vidt som resultattavlernes lanceringsfase er 
afsluttet, og fordi det bør overvejes at reducere antallet af bekostelige undersøgelser og 
analyser og i større udstrækning koncentrere indsatsen om konkrete aktioner. Det skal 
desuden sikres, at disse undersøgelser følges op, at de hænger sammen med udformning af ny 
lovgivning eller med identificering af eventuelle markedssvigt eller nye forbrugerbehov, og at 
de i højere grad stilles til alle de berørte parters rådighed.

Hvad angår uddannelsesaktioner, har evalueringen af Dolceta vist, at projektet ikke havde 
tilstrækkelig synlighed, at tilgangen med "one size fits all" var uhensigtsmæssig, indholdet for 
statisk og ikke særlig let tilgængeligt og funktionen ikke interaktiv nok1. Ordføreren foreslår 
en nedskæring på 3 % i de vejledende aktionsbevillinger til målsætning 2 (37 % reduceret til 
34 %).

Desuden giver rapporten mulighed for en vis fleksibilitet med hensyn til denne vejledende 
fordeling for hver målsætning: Kommissionen har et råderum på 20 % omkring de vejledende 
procentsatser, og ønsker den at afvige yderligere fra de foreslåede tal, vil Kommissionen have 
mulighed for at ændre dem ved hjælp af en delegeret retsakt.

Bestemmelser for programmets gennemførelse

Kommissionen foreslår følgende procedure for programmets gennemførelse:
gennemførelsesbeføjelser til at vedtage de årlige arbejdsprogrammer med 
rådgivningsprocedure, delegerede beføjelser til at tilpasse indikatorerne i bilag II og en 
bestemmelse sidst i bilag I om, at aktionslisten kan suppleres med yderligere aktioner af 
samme type og med samme virkning, der forfølger programmets specifikke målsætninger.

Efter ordførerens opfattelse tilgodeser de af Kommissionen foreslåede procedurer ikke de 
beføjelser, som ifølge TEUF tilkommer Parlamentet. Vedtagelsen af de årlige 
arbejdsprogrammer indebærer politiske valg med henblik på at uddybe og dermed 
fuldstændiggøre de prioriteter og aktioner, der skal gennemføres, herunder tildeling af 
finansielle midler, som er fastlagt i basisretsakten, hvilket kræver, at Kommissionen tillægges 

                                               
1 SEC(2011)0414 - Commission Staff Working Document - Evaluation of the Consumer Policy Strategy and 
Programme of Community Action, s. 47-67 og 126-128.
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beføjelse efter artikel 290 i TEUF. I lyset af disse konklusioner foreslår ordføreren, at der 
anvendes delegerede retsakter til at vedtage de årlige arbejdsprogrammer og til at supplere 
listen over aktioner i bilag I.

Indikatorer

Indikatorerne i bilag II kan forbedres. Med hensyn til målsætning 2 er det absolut nødvendigt 
med andre indikatorer. Selv om det er vanskeligt, forventer vi, at Kommissionen foreslår nye 
indikatorer ved hjælp af delegerede retsakter. Hvad angår målsætning 3, finder ordføreren det 
relevant at tilføje procentdelen af forbrugere, som indleder en procedure som reaktion på et 
problem, der er opstået inden for de 12 sidste måneder. Det kan vise forbrugernes kendskab til 
og interesse for disse procedurer. Ordføreren foreslår ligeledes at medtage kendskabet til de 
europæiske forbrugercentre, som kun 15 % af EU-borgerne kender til1. Med hensyn til 
målsætning 4 foreslår ordføreren i betragtning af, at CPC-netværket i 2014 har eksisteret i syv 
år, at der i tillæg til foranstaltningerne vedrørende informationsstrøm inden for netværket 
indføres indikatorer for dette netværks effektivitet.

Administrativ og teknisk bistand

Ordføreren foreslår, at der fastsættes et loft på 10,5 % af programmets finansieringsramme til 
dækning af denne type udgifter, således at der fortsat er en betragtelig del af budgettet til 
rådighed til at finansiere konkrete aktioner til opfyldelse af programmets målsætninger.

Bemærkninger vedrørende aktionernes indhold, efter målsætning

Målsætning 1

Forslaget om at oprette en mere varig struktur end den nuværende uformelle koordinering 
(PROSAFE) i forbindelse med den (fremskyndede) revision af direktivet om 
produktsikkerhed i almindelighed og fortsætte finansieringen af fælles aktioner er en god ting.

Ordføreren har foreslået forbedringer til fremme af moderniseringen af RAPEX. Andre 
forslag har til formål at koncentrere udvekslingen af personale om risikosektorer (f.eks. var 
det i 20102 tekstilsektoren, som tegnede sig for 32 % af meddelelserne, og legetøj for 25 %).
For så vidt angår tredjelande, skal der tages mere hensyn til globaliseringen af 
produktionskæden og markedernes stærkere indbyrdes afhængighed, og det administrative og 
retshåndhævende samarbejde bør koncentreres om lande, som ligger til grund for et betydeligt 
antal meddelelser. Ordføreren noterer sig f.eks., at i 2010 omhandlede 58 % af meddelelserne 
produkter fra Kina3, hvor det ikke var muligt at finde frem til fabrikanterne i 16 % af 
tilfældene.

Målsætning 2

                                               
1 DG SANCO - Evaluation of the European Consumer Centres Network (ECC-Net) - Final report - 14.2.2011, 
s. 13.
2 RAPEX - Aktivitetsrapport for 2010.
3 RAPEX - Aktivitetsrapport for 2010.
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Med hensyn til støtte til forbrugerorganisationer på EU-plan erkender ordføreren deres 
betydning for informationsformidling og bistand til forbrugere med at udøve deres rettigheder 
samt deres bidrag til udformning af lovgivning. Han foreslår derfor, at der fortsat ydes 
finansiel støtte til europæiske forbrugerorganisationer, samtidig med at kapacitetsopbygning 
styrkes, og der sker en udvikling i udvekslingen af bedste praksis, forskning i 
forbrugeranliggender og forbrugerinformation til forbrugerorganisationer på EU-plan og på 
nationalt og regionalt plan.

Selvom ordføreren bifalder, at TRACE, som er meget nyttigt, videreføres, vil han gerne 
forsøge at forstærke disse uddannelsers virkning ved om muligt at målrette dem mod områder, 
hvor forbrugertilliden og forbrugerkendskabet ligger på et relativt lavt niveau, eller hvor 
forbrugerorganisationerne ikke er tilstrækkelig udbredt. Det er også nødvendigt at fokusere på 
grænseområder, afholde disse uddannelser flere steder og på flere sprog (jf. evalueringen af 
TRACE1) og oprette et interaktivt forum for udveksling af og adgang til udviklet materiale2.

Med hensyn til gennemsigtigheden på markederne og i oplysningskampagnerne er det som 
bekendt vigtigt at tilvejebringe sammenlignelige, pålidelige og let tilgængelige data om pris, 
kvalitet og holdbarhed til forbrugerne. I denne forbindelse vil det have stor merværdi, at der 
udvikles sammenlignende websteder samt et certificeringsmærke for og overvågning af 
sådanne websteder, herunder for køb på tværs af grænserne. 

Hvad angår uddannelsesaspektet - som omtalt ovenfor - glæder det ordføreren, at 
Kommissionen forsøger at drage lære af fortidens fejltagelser. Ud over at anbefale en 
forholdsmæssig nedsættelse af det foreliggende budget går ordføreren ind for at tilpasse 
uddannelsesredskaberne og oprette en platform for udveksling på 
forbrugeruddannelsesområdet. Det er vigtigt at sikre, at uddannelsesaktionerne gennemføres i 
samarbejde med medlemsstaterne og aktørerne i marken, og der bør satses på livslang læring 
og sættes særlig fokus på sårbare forbrugere.

Målsætning 3

Her skal der lægges vægt på tvistbilæggelsesordningernes tilgængelighed, således at flest 
mulige forbrugere benytter sig af dem. Imidlertid er det påvist, at sårbare personer er mindre 
tilbøjelige til at gøre brug af dem3, og derfor er det nødvendigt med specifikke aktioner i den 
henseende.

Ligeledes henledes opmærksomheden på det afsatte budget til oprettelse af platformen for 
onlinetvistbilæggelse på forbrugerområdet, som i øjeblikket er omfattet af et 
lovgivningsforslag. Hvad angår forslaget til rammedirektiv om ATB på forbrugerområdet, 
understreger ordføreren nødvendigheden af at lette udvekslingen mellem nationale ATB-
organer, hvor tanken ikke er at støtte dem økonomisk, men at fremme kontakten og forbedre 
formidlingen af bedste praksis og den indbyrdes udveksling af erfaringer, samtidig med at der 
tages særlig hensyn til sårbare forbrugeres behov og rettigheder.
                                               
1 Ecorys - Evaluation of Consumer Education, Information and Capacity Building Actions: Final Report -
oktober 2011, s. 139.
2 SEC(2011)0414 - Commission Staff Working Document - Evaluation of the Consumer Policy Strategy and 
Programme of Community Action, s. 97.
3 COM(2011)1320 - Commission Staff Working Document - Impact Assessment, s. 16
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Målsætning 4

Bevillingsrammen til denne fjerde målsætning er sat op, da Kommissionen foreslår at forhøje 
satsen for samfinansiering af europæiske forbrugercentre fra 50 til 70 %. Ordføreren er stemt 
for dette forslag, eftersom ECC (Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre) gør stor gavn 
med bistand til forbrugere i grænseoverskridende spørgsmål, men påpeger nødvendigheden af 
at øge centrenes synlighed.
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UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et forbrugerprogram 2014-2020
(COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD))

Ordfører for udtalelse: José Manuel Fernandes

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår at oprette et forbrugerprogram for perioden 2014-2020 gennem en 
forordning på grundlag af artikel 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
De samlede finansielle bevillinger for gennemførelsen af programmet for perioden fra den 1. 
januar 2014 til den 31. december 2020 vil beløbe sig til 197 mio. EUR i løbende priser.

Det nye forbrugerprogram støtter den overordnede målsætning for den fremtidige 
forbrugerpolitik og sætter stærke forbrugere i centrum for det indre marked.

Ordføreren, som har gennemgået udkastet til lovgivningsmæssig retsakt:
 glæder sig over Kommissionens forslag om at oprette forbrugerprogrammet for 2014-

2020 og understreger, at forslaget skal være i overensstemmelse med Europa 2020-
strategien og bidrage til at opfylde dens mål

 mener, at forbrugerprogrammet i betragtning af behovet for at stimulere økonomisk 
vækst i EU skal hjælpe de europæiske borgere med at udnytte alle fordelene ved det 
indre marked, da forbrugerne som dette programs primære målgruppe bør være 
velinformerede om deres rettigheder og de måder, hvorpå de kan udøve deres 
rettigheder, og fuldt ud stole på de forskellige aktører, som udgør det indre marked

 understreger, at det foreslåede samlede budget for forbrugerprogrammet 2014-2020, 
som beløber sig til 197 millioner EUR (i løbende priser), er beskedent, men at 20,65 
millioner EUR til administrationsudgifter til gennemførelse af programmet er højt

 støtter Kommissionens mulighed 2 fra konsekvensanalysen, da denne mulighed er på 
linje med Kommissionens prioriteringer (Europa 2020, akten for det indre marked) og 
de løbende overvejelser om den fremtidige forbrugerpolitik

 påpeger, at forbrugeroplysning og -deltagelse er en prioritering, der går på tværs af de 
enkelte sektorer, og som følgelig så vidt muligt skal medtages i alle de 
foranstaltninger, der finansieres under det nye program, og inddeles i følgende fire 
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målsætninger: 1) sikkerhed 2) oplysning og uddannelse 3) rettigheder og 
klagemuligheder og 4) håndhævelse

 opfordrer til, at oprettelsen af det europæiske akkrediteringscenter for 
onlinevirksomheder tages i betragtning, da et sådant center vil give forbrugerne 
mulighed for at kontrollere virksomheders troværdighed og pålidelighed, øge 
forbrugertilliden og gøre onlinetransaktioner mere gennemsigtige

 forsvarer anvendelsen af principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, gennem-
sigtighed og fleksibilitet i gennemførelsen af programmet, og derfor skal det 
udelukkende være muligt at oprette et forvaltningsorgan, såfremt resultatet af en 
uafhængig cost-benefit-analyse er positivt

 understreger behovet for at indføre en række passende statistiske indikatorer, som bør 
overvåges hvert år, på EU-plan med henblik på at måle, hvordan det indre marked 
fungerer

 mener, at forbrugerorganisationer bør støttes, men opfordrer alligevel til styrket 
individuel deltagelse og navnlig til forbedring af forbrugernes anvendelse af ikt-
redskaber samt oprettelsen af en elektronisk platform på EU-plan, hvorigennem man 
kan indgive klager, dele og modtage oplysninger

 opfordrer til oprettelse af onlineplatforme og onlinesoftwareredskaber for at bringe 
forbrugere og virksomheder tættere på markedet

 støtter udviklingen af interaktive platforme for udveksling af bedste praksis og 
undervisningsmateriale til forbrugeruddannelse og mener, at de mest sårbare grupper 
fortjener særlig opmærksomhed for at fremme inklusiv vækst.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. der henviser til sin beslutning af 
8. juni 2011 om "Investering i fremtiden:
en ny flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa"1; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste FFR, således at det bliver 
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muligt for Unionen at opfylde sine 
eksisterende politiske prioriteringer og de 
nye opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, samt at reagere på 
uforudsete begivenheder; påpeger, at man 
selv med en forøgelse af midlerne til den 
næste flerårige finansielle ramme på 5 % 
i forhold til 2013-niveauet kun vil kunne 
yde et begrænset bidrag til opfyldelsen af 
EU's vedtagne mål og forpligtelser samt 
af EU's solidaritetsprincip; opfordrer 
Rådet til, såfremt det ikke er enigt i denne 
fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af 
dets politiske prioriteringer eller projekter, 
det vil være indstillet på helt at opgive til 
trods for deres bevislige europæiske 
merværdi;
________________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. understreger, at det foreslåede 
samlede budget for forbrugerprogrammet 
2014-2020, som beløber sig til 197 
millioner EUR (i løbende priser), er 
beskedent og påpeger, at den 
finansieringsramme, der er specificeret i 
det lovgivningsmæssige forslag, kun er 
vejledende for den lovgivende myndighed, 
og at den ikke kan fastsættes endeligt, før 
der er indgået en aftale om forslaget til 
forordning om en FFR for årene 2014-
2020;
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Ændringsforslag 3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. mener, at 20,65 millioner EUR til 
administrationsudgifter til gennemførelse 
af programmet er højt og opfordrer 
Kommissionen til at begrunde og 
revurdere disse udgifter;

Begrundelse

Da programmets samlede budget udgør 197 millioner, er 20,65 millioner til 
administrationsudgifter mere end 10 % af den samlede ramme.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Disse aktioner skal fastlægges i et 
forbrugerprogram for perioden 2014–2020 
(i det følgende benævnt "programmet"), 
som skal danne en ramme for finansiering 
af EU's aktioner. I overensstemmelse med 
artikel 49 i Rådets forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 
om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget skal denne forordning udgøre 
retsgrundlaget for aktionen og for 
gennemførelsen af programmet. Denne 
forordning bygger på og viderefører de 
aktioner, der modtager støtte under 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1926/2006/EF af 18. december 2006 
om oprettelse af et EF-handlingsprogram 
inden for forbrugerpolitik

(4) Disse aktioner skal fastlægges i et 
forbrugerprogram for perioden 2014–2020 
(i det følgende benævnt "programmet"), 
som skal danne en ramme for finansiering 
af EU's aktioner. I overensstemmelse med 
artikel 49 i Rådets forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 
om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget og den efterfølgende revision af 
forordning nr. XXX/201Y1 skal denne 
forordning udgøre retsgrundlaget for 
aktionen og for gennemførelsen af 
programmet. Denne forordning bygger på 
og viderefører de aktioner, der modtager 
støtte under Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF af 18. 
december 2006 om oprettelse af et EF-
handlingsprogram inden for 
forbrugerpolitik

___________
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1 COM(2010)0815.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er vigtigt at styrke 
forbrugerbeskyttelsen. For at nå dette 
generelle mål bør der fastsættes specifikke 
mål for sikkerhed, forbrugeroplysning og 
uddannelse og rettigheder og klageadgang 
samt håndhævelse med hensyn til 
forbrugerrettigheder. Værdien og 
indvirkningen af de foranstaltninger, der 
iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør regelmæssigt overvåges 
og evalueres. Der bør udarbejdes 
indikatorer med henblik på at evaluere 
forbrugerpolitikken.

(5) Det er vigtigt at styrke 
forbrugerbeskyttelsen under særlig 
hensyntagen til sårbare grupper for at 
opfylde målet om inklusiv vækst. For at nå 
dette generelle mål bør der fastsættes 
specifikke mål for sikkerhed, 
forbrugeroplysning og uddannelse og 
rettigheder og klageadgang samt 
håndhævelse med hensyn til 
forbrugerrettigheder. Værdien og 
indvirkningen af de foranstaltninger, der 
iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør årligt overvåges og 
evalueres og meddeles til Europa-
Parlamentet. Der bør udarbejdes 
indikatorer med henblik på at evaluere 
forbrugerpolitikken. Endvidere bør 
Kommission indføre en række 
hensigtsmæssige statistiske indikatorer på 
EU-plan, f.eks. for salg på tværs af 
grænserne eller onlinesalg, med henblik 
på at vurdere resultaterne og gøre 
fremskridt i retning af et mere 
velfungerende indre marked.

Begrundelse

Formålet med forbrugerpolitikken er at bidrage til et mere velfungerende indre marked.
Derfor skal fremskridtene på dette område også måles, selv om andre faktorer end 
forbrugerpolitikken ligeledes bidrager til det indre marked.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I tråd med principperne om 
forsvarlig økonomisk forvaltning, 
gennemsigtighed og fleksibilitet i 
gennemførelsen af programmet bør det 
kun være tilladt at videreføre 
forvaltningsorganet, såfremt resultatet af 
en ny, uafhængig cost-benefit-analyse er 
klart positivt.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) I perioden 2007-2013 blev EF-
handlingsprogrammet inden for 
forbrugerpolitik tildelt omkring 157 mio. 
EUR (i 2011 faste priser). Den foreslåede 
finansieringsramme på 175 mio. EUR (i 
2011 faste priser) for 
forbrugerprogrammet 2014-2020 udgør 
en beskeden stigning, når EU har behov 
for effektivt at gennemføre sine 
ambitioner inden for forbrugerpolitikken 
som fastsat i Kommissionens meddelelse 
af 22. maj 2012 med titlen "En europæisk 
forbrugerdagsorden - Øget tillid og 
vækst", der understøttes af alle EU-
institutioner.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9c) Unionens og medlemsstaternes 
udgifter inden for forbrugersikkerhed, 
forbrugeroplysning, forbrugerrettigheder 
og håndhævelse af forbrugerrettighederne 
bør koordineres bedre med henblik på at 
sikre komplementaritet, større effektivitet 
og synlighed samt at opnå bedre 
budgetmæssige synergier.

Begrundelse

Kommissionen bør forsøge at øge de nationale forbrugerorganisationers kapacitet, navnlig i 
medlemsstater med en relativt svagere forbrugerkultur, gennem en bedre samling og 
koordinering af ressourcer.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med forbrugerprogrammet er at 
understøtte den politiske målsætning om at 
sætte stærke forbrugere i centrum for det 
indre marked. Programmet tilsigter at opnå 
dette ved at bidrage til beskyttelse af 
forbrugernes sundhed, sikkerhed og 
økonomiske interesser samt fremme af 
deres ret til information, uddannelse og til 
at organisere sig for at beskytte deres 
interesser. Programmet skal supplere, støtte 
og overvåge medlemsstaternes politikker.

Målet med forbrugerprogrammet er at 
understøtte den politiske målsætning om at 
sætte stærke forbrugere i centrum for det 
indre marked. Programmet tilsigter at opnå 
dette ved at bidrage til beskyttelse af 
forbrugernes sundhed, sikkerhed og 
økonomiske interesser samt fremme af 
deres ret til information, uddannelse og til 
at organisere sig for at beskytte deres 
interesser. Programmet skal supplere, støtte 
og overvåge medlemsstaternes politikker.
Programmet bør også supplere og skabe 
synergier med andre EU-instrumenter og 
politikker, navnlig under det flerårige 
2014-2020 program om grundlæggende 
rettigheder og unionsborgerskab, hvori et 
af målene er styrkelse af forbrugernes 
stilling1.
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________________
1Målsætning [e)] i forordning (EU) nr. 
XXX./201Y om et program for borgernes 
rettigheder (2014-2020)].

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugeroplysning og -deltagelse af høj 
kvalitet er en prioritering, der går på 
tværs af de enkelte sektorer, og som 
følgelig så vidt muligt udtrykkeligt skal 
medtages i alle de sektorbestemte 
foranstaltninger og mål, der finansieres 
under programmet.

Begrundelse

Kommissionen bør forsøge generelt at styrke profilen for oplyst forbrugerdeltagelse, idet 
programmets endelige mål er at sætte forbrugere i centrum for det indre marked.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4– stk.1 – litra a – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) oprettelse af et europæisk 
akkrediteringscenter for 
onlinevirksomheder med henblik på at 
øge gennemsigtigheden, forbedre 
retssikkerheden og sikkerheden for 
forbrugerne, når de foretager finansielle 
transaktioner på internettet, efter en cost-
benefit-analyse;

Begrundelse

Det europæiske akkrediteringscenter for onlinevirksomheder vil give forbrugerne mulighed 
for at kontrollere virksomheders troværdighed og pålidelighed, øge forbrugernes tillid og 
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gøre onlinetransaktioner mere gennemsigtige.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) oprettelse af en elektronisk platform 
på EU-plan, hvorigennem forbrugere kan 
indgive klager, dele og modtage 
oplysninger, vurdere produkter og 
modtage ekspertrådgivning;

Begrundelse

Oprettelsen af onlineplatforme og onlinesoftwareredskaber, der bringer forbrugere og 
virksomheder tættere på markedet, bidrager til en mere effektiv deltagelse.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansiel ramme Budget
Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet er 197 000 000 EUR i 
løbende priser.

Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet i henhold til punkt [17] i 
den interinstitutionelle aftale af XX/201Y 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning1, er 
197 000 000 EUR i løbende priser. De 
årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden.
________________
1EUT...

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
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Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen gennemfører programmet 
ved hjælp af de forvaltningsmetoder, der er 
nævnt i artikel 53 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002.

Kommissionen gennemfører programmet 
ved hjælp af de forvaltningsmetoder, der er 
nævnt i artikel 53 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002, eller i den 
ændrede udgave i forordning (EU) No 
XXX/201Y1.

________________
1 COM(2010)0815.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 12 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen gennemfører programmet 
ved hjælp af vedtagelse af årlige 
arbejdsprogrammer i form af 
gennemførelsesretsakter, der beskriver de 
elementer, der er foreskrevet i forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002, og navnlig:

Kommissionen gennemfører programmet 
ved hjælp af vedtagelse af årlige 
arbejdsprogrammer i form af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesbeføjelser udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser1. Disse 
gennemførelsesbeføjelser beskriver de 
elementer, der er foreskrevet i forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002, som ændret 
ved forordning XXX/201Y, og navnlig

a) prioriteringerne med hensyn til 
gennemførelse og de aktioner, som skal 
gennemføres, herunder tildelingen af 
finansielle ressourcer

a) prioriteringerne med hensyn til 
gennemførelse og de aktioner, som skal 
gennemføres, herunder den vejledende 
tildeling af finansielle ressourcer

b) de væsentlige udvælgelses- og 
tildelingskriterier, der skal anvendes i 
forbindelse med udvælgelse af de forslag, 
der skal modtage finansiel støtte

b) de væsentlige udvælgelses- og 
tildelingskriterier, der skal anvendes i 
forbindelse med udvælgelse af de forslag, 
der skal modtage finansiel støtte

c) tidsplanen for de planlagte udbud og c) tidsplanen for de planlagte udbud og 
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indkaldelser af forslag indkaldelser af forslag
d) eventuelt bemyndigelse til at anvende 
engangsbeløb, standardskalaer for 
enhedsomkostninger eller faste støttesatser 
i overensstemmelse med forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002.

d) når det er muligt, bemyndigelse til at 
indgå partnerskabsaftaler, anvende 
engangsbeløb, standardskalaer for 
enhedsomkostninger eller faste støttesatser 
i overensstemmelse med forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002, som ændret ved 
forordning XXX/201Y

e) kriterier til bedømmelse af, om 
bestemmelsen om særlig stor nytteværdi 
finder anvendelse.

e) kriterier til bedømmelse af, om 
bestemmelsen om særlig stor nytteværdi 
finder anvendelse.

________________
1 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen udarbejder senest i 
midten af 2018 en evalueringsrapport om, 
hvorvidt målene for alle foranstaltningerne 
er nået (med hensyn til resultater og 
virkninger) og anvendelsen af ressourcerne 
er effektiv og om den europæiske 
merværdi heraf med henblik på at træffe 
beslutning om forlængelse, ændring eller 
indstilling af foranstaltningerne.
Evalueringen skal endvidere behandle 
muligheden for forenkling, den interne og 
eksterne sammenhæng, den fortsatte 
relevans af alle målsætninger samt 
foranstaltningernes bidrag til EU's 
prioriteter for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. Den skal tage højde for 
evalueringsresultater vedrørende den 
langsigtede virkning af det forudgående 
program.

2. Kommissionen udarbejder senest i 
midten af 2018 en evalueringsrapport om, 
hvorvidt målene for alle foranstaltningerne 
er nået (med hensyn til resultater og 
virkninger) og anvendelsen af ressourcerne 
er effektiv og om den europæiske 
merværdi heraf med henblik på at træffe 
beslutning om forlængelse, ændring eller 
indstilling af foranstaltningerne.
Evalueringen skal endvidere behandle 
muligheden for forenkling, den interne og 
eksterne sammenhæng, den fortsatte 
relevans af alle målsætninger samt 
foranstaltningernes bidrag til EU's 
prioriteter for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. Den skal tage højde for 
evalueringsresultater vedrørende den 
langsigtede virkning af det forudgående 
program. På grundlag af denne 
evaluering kan Kommissionen, hvis det er 
hensigtsmæssigt, forelægge et forslag om 
ændring af denne forordning.
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UDTALELSE FRA RETSUDVALGET

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et forbrugerprogram 2014-2020
(COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD))

Ordfører for udtalelse: Cecilia Wikström

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren for udtalelse glæder sig over, at det overordnede mål for det nye 
forbrugerprogram, som Kommissionen har foreslået, er at sætte styrkede forbrugere i centrum 
for det indre marked, navnlig ved at indføre redskaber til at påvise mangler ved standarder og 
praksis og behandle dem effektivt i hele Europa. Det er væsentligt, at forbrugerne har tillid til, 
at de kan udøve deres rettigheder i henhold til EU-lovgivningen, og at de, når noget går galt, 
kan regne med en effektiv håndhævelse af disse rettigheder og nem adgang til effektive 
klagemuligheder.

På baggrund heraf glæder ordføreren sig over de aktuelle forslag om onlinetvistbilæggelse 
(OTB) i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (forordningen om OTB på 
forbrugerområdet) og om alternativ tvistbilæggelse (ATB) i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet (direktivet om ATB på forbrugerområdet) og foreslår derfor en række 
ændringer af forslaget om et forbrugerprogram med henblik på at sikre, at disse initiativer
modtager tilstrækkelige midler.

Med hensyn til målsætning 4 om håndhævelse mener ordføreren, at bestræbelserne bør 
intensiveres for så vidt angår administrativt og retshåndhævende samarbejde med tredjelande, 
der ikke deltager i programmet, navnlig ved ligeledes at fremme yderligere samarbejde med 
internationale organisationer om håndhævelsesspørgsmål på forbrugerområdet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1



PE486.107v01-00 74/80 RR\906806DA.doc

DA

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I denne forordning tages der højde for 
de økonomiske, sociale og tekniske 
omstændigheder og de ledsagende nye 
udfordringer. Med de aktioner, der 
modtager støtte i henhold til dette program, 
tilsigtes det især at tage fat om de 
problemer, der er forbundet med 
globaliseringen, digitaliseringen, behovet 
for udvikling hen imod mere bæredygtige 
forbrugsmønstre, en aldrende befolkning, 
social udstødelse og spørgsmålet om 
sårbare forbrugere. Der bør lægges stor 
vægt på at integrere forbrugerinteresser i 
alle EU's politikker i overensstemmelse
med artikel 12 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsområde.
Koordineringen med andre EU-politikker 
og -programmer er et vigtigt led i at sikre, 
at der i forbindelse med andre politikker 
tages behørigt hensyn til 
forbrugerinteresser. For at fremme synergi 
og undgå dobbeltarbejde bør andre EU-
fonde og -programmer åbne mulighed for 
at yde finansiel støtte til at integrere 
forbrugerinteresser i deres respektive 
områder.

(3) I denne forordning tages der højde for 
de økonomiske, sociale og tekniske 
omstændigheder og de ledsagende nye 
udfordringer. Med de aktioner, der 
modtager støtte i henhold til dette program, 
tilsigtes det især at tage fat om de 
problemer, der er forbundet med 
globaliseringen, digitaliseringen, behovet 
for udvikling hen imod mere bæredygtige 
forbrugsmønstre, en aldrende befolkning, 
social udstødelse og spørgsmålet om 
sårbare forbrugere. Der lægges stor vægt 
på at integrere forbrugerinteresser i 
samtlige EU's politikområder i 
overensstemmelse med artikel 12 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsområde. Koordineringen med 
andre EU-politikker og -programmer er et 
vigtigt led i at sikre, at der i forbindelse 
med andre politikker tages behørigt hensyn 
til forbrugerinteresser. For at fremme 
synergi og undgå dobbeltarbejde bør andre 
EU-fonde og -programmer åbne mulighed 
for at yde finansiel støtte til at integrere 
forbrugerinteresser i deres respektive 
områder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er vigtigt at styrke 
forbrugerbeskyttelsen. For at nå dette 
generelle mål bør der fastsættes specifikke 
mål for sikkerhed, forbrugeroplysning og 
uddannelse og rettigheder og klageadgang 
samt håndhævelse med hensyn til 
forbrugerrettigheder. Værdien og 
indvirkningen af de foranstaltninger, der 

(5) Det er vigtigt at styrke 
forbrugerbeskyttelsen. For at nå dette 
generelle mål bør der fastsættes specifikke 
mål for sikkerhed, forbrugeroplysning og 
uddannelse og rettigheder og klageadgang 
samt håndhævelse med hensyn til 
forbrugerrettigheder. Der er dog stadig 
forskelle på nationalt plan på disse 
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iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør regelmæssigt overvåges 
og evalueres. Der bør udarbejdes 
indikatorer med henblik på at evaluere 
forbrugerpolitikken.

områder, og de foranstaltninger, der 
træffes i henhold til programmet, bør 
målrettes mod områder med maksimal 
harmonisering for at skabe klarhed for 
forbrugere og virksomheder. Værdien og 
indvirkningen af de foranstaltninger, der 
iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør regelmæssigt overvåges 
og evalueres, og fordelene ved forenkling, 
intelligent lovgivning og mindskelse af 
omkostningerne for forbrugerne samt 
SMV'ernes administrative byrder bør altid 
tages i betragtning. Der bør udarbejdes 
indikatorer med henblik på at evaluere 
forbrugerpolitikken.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med forbrugerprogrammet er at 
understøtte den politiske målsætning om at 
sætte stærke forbrugere i centrum for det 
indre marked. Programmet tilsigter at opnå 
dette ved at bidrage til beskyttelse af 
forbrugernes sundhed, sikkerhed og 
økonomiske interesser samt fremme af 
deres ret til information, uddannelse og til 
at organisere sig for at beskytte deres 
interesser. Programmet skal supplere, støtte 
og overvåge medlemsstaternes politikker.

Målet med forbrugerprogrammet er at 
understøtte den politiske målsætning om at 
sætte stærke forbrugere i centrum for det 
indre marked. Programmet tilsigter at opnå 
dette ved at bidrage til beskyttelse af 
forbrugernes sundhed, sikkerhed og 
økonomiske og juridiske interesser samt 
fremme af deres ret til information, 
uddannelse og til at organisere sig for at 
beskytte deres interesser. Programmet skal 
supplere, støtte og overvåge 
medlemsstaternes politikker.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Målsætning 2 – Information og 
uddannelse: at give forbrugerne bedre 
uddannelse, information og større 

(b) Målsætning 2 – Information og 
uddannelse: at give forbrugerne såvel som 
SMV'erne bedre uddannelse, information 
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bevidsthed om deres rettigheder og at 
udvikle evidensgrundlaget for 
forbrugerpolitik og støtte 
forbrugerorganisationer.

og større bevidsthed om deres rettigheder 
og at udvikle evidensgrundlaget for 
forbrugerpolitik og støtte 
forbrugerorganisationer.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Målsætning 3 – Rettigheder og 
klageadgang: at styrke forbrugernes 
rettigheder, særlig gennem lovgivning og 
ved at forbedre adgangen til at klage, 
herunder til alternative 
tvistbilæggelsesordninger.

c) Målsætning 3 – Rettigheder og 
klageadgang: at styrke forbrugernes 
rettigheder, særlig gennem intelligent 
lovgivning og ved at forbedre adgangen til 
prismæssigt overkommelige alternative 
tvistbilæggelsesordninger.

Denne målsætning bliver især vurderet 
gennem anvendelse af alternativ 
tvistbilæggelse til løsning af 
grænsoverskridende tvister og gennem 
aktiviteten i en EU-dækkende 
onlinetvistbilæggelsesordning.

Denne målsætning bliver især vurderet 
gennem anvendelse af alternativ 
tvistbilæggelse til løsning af  indenlandske 
og grænsoverskridende tvister og gennem 
aktiviteten i en EU-dækkende 
onlinetvistbilæggelsesordning.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Målsætning 4 - Håndhævelse: at fremme 
håndhævelsen af forbrugernes rettigheder 
ved at styrke samarbejdet mellem de 
nationale håndhævende myndigheder og 
ved at støtte forbrugerne med rådgivning.

d) Målsætning 4 - Håndhævelse: at fremme 
håndhævelsen af forbrugernes rettigheder 
ved at styrke samarbejdet mellem de 
nationale håndhævende myndigheder og 
med tredjelande og ved at støtte 
forbrugerne med rådgivning.

Denne målsætning bliver især vurderet 
gennem informationsstrømmen og 
samarbejdet inden for netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde og de 
europæiske forbrugercentre.

Denne målsætning bliver især vurderet 
gennem informationsstrømmen og 
samarbejdet inden for netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde og de 
europæiske forbrugercentre samt 
samarbejdet med internationale 
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organisationer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra b – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) bedre forbrugeruddannelse 7) bedre uddannelse for forbrugere og 
SMV'er

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 3 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaternes udarbejdelse, 
gennemførelsesvurdering, overvågning, 
evaluering, gennemførelse og håndhævelse 
af initiativer til 
forbrugerbeskyttelseslovgivning og andre 
former for lovgivning og fremme af 
selvregulering, herunder

8. Medlemsstaternes udarbejdelse, 
gennemførelsesvurdering, overvågning, 
evaluering, gennemførelse og håndhævelse 
af initiativer til 
forbrugerbeskyttelseslovgivning og andre 
former for lovgivning og fremme af 
selvregulering, herunder

a) undersøgelser, forudgående og 
efterfølgende evalueringer, 
konsekvensanalyser, offentlige høringer, 
evaluering af eksisterende lovgivning

a) undersøgelser og intelligent lovgivning, 
såsom forudgående og efterfølgende 
evalueringer, konsekvensanalyser, 
offentlige høringer, evaluering og 
forenkling af eksisterende lovgivning

b) seminarer, konferencer, workshopper og 
møder mellem de berørte parter og 
sagkyndige

b) seminarer, konferencer, workshopper og 
møder mellem de berørte parter og 
sagkyndige

c) udvikling og vedligeholdelse af 
offentligt og let tilgængelige databaser med 
oplysninger om gennemførelsen af EU's 
lovgivning om forbrugerbeskyttelse

c) udvikling og vedligeholdelse af 
offentligt og let tilgængelige databaser med 
oplysninger om gennemførelsen af EU's 
lovgivning om forbrugerbeskyttelse

(ca) fremme af foranstaltninger, der 
gavner forbrugerbeskyttelse, med henblik 
på at mindske SMV'ernes administrative 
byrder

d) evaluering af de aktioner, der d) evaluering af de aktioner, der 
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gennemføres i henhold til programmet. gennemføres i henhold til programmet.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning 4 – punkt 10 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) administrativt og retshåndhævende 
samarbejde med tredjelande, der ikke 
deltager i programmet.

d) administrativt og retshåndhævende 
samarbejde med tredjelande, der ikke 
deltager i programmet, og med 
internationale organisationer.
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