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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en strategi til styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder
(2011/2272(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked1

(direktivet om urimelig handelspraksis);

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 
om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 
85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF2;

 der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et 
forbrugerprogram 2014-2020 (KOM(2011)0707) og ledsagedokumenterne 
(SEK(2011)1320 og SEK(2011)1321);

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 
2006 om vildledende og sammenlignende reklame3;

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om 
samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af 
audiovisuelle medietjenester (direktivet om audiovisuelle medietjenester)4;

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. 
oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse 
af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (forordningen om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde)5;

 der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som 
indarbejdet i traktaterne ved artikel 6 i EU-traktaten, og navnlig artikel 7 (respekt for 
privatliv og familieliv), artikel 21 (ikke-forskelsbehandling), artikel 24 (børns rettigheder), 
artikel 25 (ældres rettigheder), artikel 26 (integration af mennesker med handicap) og 
artikel 38 (forbrugerbeskyttelse);

 der henviser til artikel 12 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori det 
fastlægges, at forbrugerbeskyttelseshensyn inddrages ved udformningen og 
gennemførelsen af andre af Unionens politikker og aktiviteter;

 der henviser til artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori det 
fastslås, at Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter 

                                               
1 EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
2 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64
3 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21.
4 EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.
5 EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1.
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tager hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring 
af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau af 
uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed;

 der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om en ny forbrugerpolitisk strategi1;

 der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet med titlen "Europa 2020. En strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (KOM(2010)2020);

 der henviser til sin beslutning af 21. september 2010 om endelig gennemførelse af det 
indre marked for e-handel2;

 der henviser til sin beslutning af 15. december 2010 om reklamers påvirkning af 
forbrugernes adfærd3;

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juli 2009 til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en harmoniseret 
metode til klassificering og indberetning af klager og forespørgsler fra forbrugere 
(KOM(2009)0346) og til ledsagedokumentet med udkast til Kommissionens henstilling 
(SEK(2009)0949);

 der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 7. april 2011 om 
forbrugernes indflydelse i EU (SEK(2011)0469);

 der henviser til Kommissionens meddelelse fra oktober 2011 om overvågning af det indre 
markeds konsekvenser for forbrugerne, sjette udgave af resultattavlen for 
forbrugermarkederne (SEK(2011)1271);

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2011 med titlen "Consumers at 
home in the single market", femte udgave af resultattavlen om forbrugerforhold 
(SEK(2011)0299);

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger4;

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor5;

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel i det 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0320.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0484.
4 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
5 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
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indre marked1;

 der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om forbrugerbeskyttelse2;

 der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om resultattavlen for det indre marked3;

 der henviser til sin beslutning af 13. januar 2009 om omsætning, gennemførelse og 
håndhævelse af direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for 
forbrugerne på det indre marked og direktiv 2006/114/EF om vildledende og 
sammenlignende reklame4;

 der henviser til sin beslutning af 3. september 2008 om hvordan markedsføring og 
reklame påvirker ligestillingen mellem mænd og kvinder5;

 der henviser til Eurobarometer nr. 342 om forbrugerindflydelse;

 der henviser til analyserapporten om holdningerne til salg over grænserne og 
forbrugerbeskyttelse udgivet af Kommissionen i marts 2010 i Flash Eurobarometer nr. 
282;

 der henviser til den europæiske fremgangsmåde i forbindelse med mediekendskab i et 
digitalt miljø;

 der henviser til Kommissionens retningslinjer for gennemførelsen af direktivet om 
urimelig handelspraksis (SEK(2009)1666);

 der henviser til forretningsordenens artikel 48;

 der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A7-0000/2012);

A. der henviser til, at forbrugerrettigheder og -beskyttelse udgør grundlæggende værdier for 
udviklingen af EU's politikker og for gennemførelsen af Europa 2020-målene;

B. der henviser til, at det indre marked ligeledes bør sikre et højt beskyttelsesniveau for 
sårbare forbrugere og følgelig styrke deres kapacitet;

C. der henviser til, at sårbare forbrugere udgør en heterogen gruppe, som består af personer, 
der betragtes som sårbare på grund af deres mentale, fysiske eller psykiske handicap, 
alder, godtroenhed, uddannelse eller deres sociale og økonomiske situation, og som 
kræver en særlig beskyttelse og strategi fra myndighedernes side;

                                               
1 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0046.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0051.
4 EUT C 46 E af 24.2.2010, s. 26.
5 EUT C 295 E af 4.12.2009, s. 43.



PE480.825v01-00 6/10 PR\891164DA.doc

DA

Sårbarhed og sårbare forbrugere

1. understreger, at der findes forskellige grader af sårbarhed, hvilket vanskeliggør en ensartet 
behandling og indebærer, at såvel lovgivningen som de gældende politikker skal kunne 
håndtere forskellige problemer vedrørende sårbarhed;

2. understreger, at strategien om sårbare forbrugeres rettigheder bør fokusere på effektiv 
forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af sårbarhed uafhængigt af det anvendte instrument;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til konstant og nøje at overvåge sociale 
adfærds- og forbrugsmønstre med henblik på at påvise og følgelig undgå visse gruppers 
eller individers sårbarhed; opfordrer til at træffe særlige beskyttelsesforanstaltninger med 
det formål at afhjælpe sårbarhed;

Vurdering af den nuværende lovramme

4. understreger, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked ikke i 
tilstrækkeligt omfang håndterer problemet vedrørende sårbarhed, eftersom direktivet 
begrænses til at omfatte forbrugernes økonomiske interesser;

5. beklager, at direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder, som udgør det nyeste 
instrument til beskyttelse af forbrugerne, ikke finder anvendelse på sektorer med høj 
sårbarhed og beklager, at disse sektorer ikke er underlagt en særlig lovgivning ud over 
bestemmelserne i direktivets betragtning 34;

Indflydelse: Ansvar for forbrugerbeskyttelse

6. beklager, at Kommissionen udelukkende fokuserer på at fremme forbrugerindflydelsen; 
glæder sig imidlertid over Kommissionens forsøg på at sikre, at de europæiske forbrugere 
informeres om deres muligheder og rettigheder, hvilket er med til at skabe et mere 
effektivt indre marked; mener imidlertid, at denne tilgang er utilstrækkelig til at beskytte 
sårbare forbrugere, som har behov for en særlig behandling;

7. mener, at mange forbrugere er sårbare, fordi de enten mangler kvalifikationer eller ikke 
forstår de informationer, de modtager, eller fordi de ikke har kendskab til deres 
muligheder og til de gældende klage- og kompensationssystemer, navnlig i forbindelse 
med forbrug over grænserne og e-handel;

8. understreger, at forbrugeren ofte udgør den sårbare part i kontraktforhold, og at udbyderne 
bør garantere sårbare forbrugere passende beskyttelse, hvilket bør sikres gennem 
incitamenter fra myndigheder og forvaltninger;

Oplysning og regulering

9. understreger, at direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder styrker oplysningskravene 
forud for indgåelse af en aftale og i forbindelse med aftaler, hvilket sker i form af en 
fortrydelsesret, der kan gøres gældende, såfremt tjenesteudbyderen eller sælgeren har 
overtrådt sine forpligtelser, og som indebærer, at forbrugeren skal orienteres derom på 
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klar og forståelig vis; bemærker imidlertid, at sårbare forbrugere kan være ude af stand til 
at læse eller forstå sådanne oplysninger;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at reguleringen af visse 
produkters standard- og sikkerhedsbestemmelser, herunder produkter, som anvendes af 
sårbare forbrugere, ikke kun omfatter den forudsete anvendelse, men også den forventede, 
og opfordrer til at øge kvalitets- og beskyttelseskravene;

11. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at øge indsatsen med henblik på at 
harmonisere oplysningerne til personer med handicap og opfordrer virksomhederne til at 
sikre, at disse oplysninger gøres tilgængelige for denne persongruppe;

Særlig problematiske sektorer

12. bemærker, at de internationale fora har anerkendt behovet for at beskytte forbrugerne 
gennem oplysning og regulering af de finansielle markeder, hvis kompleksitet i langt de 
fleste tilfælde gør forbrugerne sårbare;

13. beklager, at reklamer for fødevarer med højt fedt-, salt- og sukkerindhold er rettet mod 
børn og unge, som ofte mærker de negative konsekvenser, der er forbundet med 
stillesiddende livsstil og fedme; opfordrer de involverede parter til at undervise og oplyse 
de mindreårige om betydningen af en afbalanceret kost;

14. understreger, at rejsende på trods af den gældende lovgivning og på grund af manglende 
overholdelse deraf ofte befinder sig i sårbare situationer, navnlig i forbindelse med rejsens 
aflysning eller forsinkelse, hvilket vanskeliggør situationen yderligere for personer med 
handicap; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af prisgennemsigtighed;

15. beklager, at digitaliseringen af tjenester fører til yderligere omkostninger for virksomheder 
og forretninger og er medvirkende til, at de ældre forbrugere, som især er berørt af den 
digitale kløft, ikke kan nyde godt af fordelene ved e-handel, hvormed de bliver fattigere, 
da de skal betale mere for samme produkt;

16. understreger, at liberaliseringen af de væsentligste markeder generelt ikke har resulteret i 
faldende priser, men derimod har vanskeliggjort prisgennemsigtigheden, idet det er svært 
for de fleste borgere at gennemskue fakturaen ved skifte af udbyder;

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre en gratis mekanisme til 
alternativ konfliktløsning, som kan anvendes, hvis en sårbar forbruger er involveret eller i 
tilfælde af kollektive søgsmål;

18. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde om vedtagelsen af en 
omfattende og sammenhængende politisk og lovgivningsmæssig strategi mod sårbarhed, 
navnlig for så vidt angår EU's forbrugerdagsorden og forbrugerprogram;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Medlemskabet af EU giver forbrugerne en særlig beskyttelse, da EU har fastsat et vist
sikkerhedsniveau for en række forbrugsvarer samt truffet foranstaltninger, som sikrer 
forbrugerens generelle interesser og beskytter mod urimelig handelspraksis, vildledende 
reklame og urimelige kontraktvilkår.

Inden for det generelle forbrugerkoncept findes imidlertid en særlig gruppe bestående af 
sårbare forbrugere, som kræver en særlig beskyttelse og strategi fra myndighedernes side.

Denne betænkning bygger på det princip, at alle forbrugere potentielt kan udvikle sig til 
sårbare forbrugere på et tidspunkt i deres liv, eftersom sårbarhed kan skyldes enten endogene 
eller eksogene omstændigheder. De endogene faktorer opstår, når forbrugeren i sin natur 
bliver sårbar på grund af midlertidige eller permanente omstændigheder eller på grund 
vedkommendes fysiske eller psykiske tilstand (børn, unge, ældre, handicappede etc.), mens de 
eksogene forhold skyldes ydre omstændigheder, som gør forbrugeren sårbar. Sådanne forhold 
kan skyldes manglende sprogkundskaber eller uddannelse (inden for generelle eller specifikke
sektorer) eller manglende kendskab til anvendelsen af nye teknologier.

Ordføreren har valgt ikke at skabe en ny definition af "sårbare forbrugere", hvilket skal ses i 
lyset af, at Europa-Parlamentet allerede har defineret dette begreb. Der er ligeledes en risiko 
for, at konceptet sårbar forbruger enten bliver for vagt eller for konkret og dermed mangler 
den fleksibilitet, der er nødvendig for at kunne tilpasse konceptet til forskellige 
sårbarhedssituationer.

Det er vanskeligt at anvende en statisk definition af de forskellige sårbarhedssituationer, som 
kan påvirke forbrugeren gennem livet, hvorfor lovgivningen og de gældende politikker på 
EU-plan skal kunne håndtere forskellige problemer vedrørende sårbarhed. Herunder kan 
nævnes, at de politiske og lovgivningsmæssige instrumenter, som har til hensigt at afbøde og 
forebygge sårbarhed, ofte kun fokuserer på enkelte faktorer.

Strategien til styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder, som skal gennemføres af 
Kommissionen og medlemsstaterne, bør nøje overvåge sociale adfærds- og forbrugsmønstre 
med henblik på at påvise og følgelig undgå visse gruppers eller individers sårbarhed, og der 
bør ligeledes træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger i den henseende.

Vurdering af den nuværende lovramme

EU-lovgivningen indførte for første gang begrebet sårbare forbrugere i forbindelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders 
urimelige handelspraksis over for forbrugere på det indre marked. Direktivet fastslog 
sårbarheden over for sådanne praksisser og fokuserede på den "utilbørlige påvirkning" af 
forbrugere, der ikke fuldt ud har dannet deres vilje. Direktivet om urimelig handelspraksis 
beskytter imidlertid kun forbrugerens økonomiske interesser og omfatter ikke områder som 
sundhed, sikkerhed og moralsk integritet.

Direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder udgør det nyeste instrument til beskyttelse af 
forbrugerne, men indeholder ikke en særlig regulering af sårbare forbrugere og finder heller 
ikke anvendelse på sektorer med høj sårbarhed. Direktivet opfordrer dog til særlig beskyttelse 
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(betragtning 34) og styrker oplysningskravene forud for indgåelse af en aftale og i forbindelse 
med aftaler, hvilket sker i form af en fortrydelsesret, der kan gøres gældende, såfremt 
tjenesteudbyderen eller sælgeren har overtrådt sine forpligtelser, og som indebærer, at 
forbrugeren skal orienteres derom på klar og forståelig vis.

Oplysning og regulering

Den 9. november 2011 vedtog kommissærkollegiet forslag til forordning om et 
forbrugerprogram 2014-2020, hvormed Kommissionen ønsker at placere forbrugerens 
"indflydelse" i centrum af det indre marked.

Ordføreren er enig med Kommissionen i betydningen af i højere grad at uddanne og oplyse 
forbrugerne, så de får større kendskab til deres rettigheder, men understreger dog, at det i 
praksis tyder på, at oplysning alene ikke kan sikre forbrugerbeskyttelsen, navnlig inden for 
sektorer med høj sårbarhed.

Mange forbrugere er sårbare, fordi de enten mangler kvalifikationer (børn, ældre) eller ikke 
forstår de informationer, de modtager (socialt udstødte eller personer med begrænset 
uddannelse), eller fordi de ikke har kendskab til de gældende klage- og 
kompensationssystemer, navnlig i forbindelse med forbrug over grænserne og e-handel.

Ordføreren opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der sikrer en passende beskyttelse af sårbare forbrugere, og som ikke blot 
fungerer som oplysning. Dette gælder især på områder med særlig sårbarhed 
(telekommunikation, adgang til domstolene, energi, transport, fødevarer, finansielle 
tjenesteydelser etc.) og i forbindelse med EU's forbrugerdagsorden og forbrugerprogram 
2014-2020. Denne opgave hviler ikke kun på myndighederne, men virksomheder og 
tjenesteudbydere er ligeledes ansvarlige for at fremme mere lige, gennemsigtige og klare 
kontraktvilkår.

Særlig problematiske sektorer

Ordføreren behandler konkret følgende sektorer:

- Finanssektoren: Der er allerede indført mekanismer vedrørende produkternes oplysnings-
og tilpasningskrav, men i forhold til sårbarhed (især for ældre) har de trufne foranstaltninger 
vist sig at være utilstrækkelige. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at de internationale fora 
har anerkendt behovet for at beskytte forbrugerne gennem oplysning og regulering af de 
finansielle markeder, hvis kompleksitet i langt de fleste tilfælde gør forbrugerne sårbare.

- Fødevarer: Det er nødvendigt at beskytte sårbare forbrugere (børn og unge) mod reklamer 
for fødevarer med højt fedt-, salt- og sukkerindhold, hvorfor der er behov for foranstaltninger 
til bekæmpelse af fedme og stillesiddende livsstil samt forbedring af fødevarevanerne.

- Transport: Forbrugerorganisationerne har gjort opmærksom på, at den manglende 
overholdelse af lovgivningen for så vidt angår forsinkelse og aflysning samt de urimelige 
kontraktvilkår, der især anvendes af lavprisflyselskaber, er medvirkende til, at rejsende ofte 
befinder sig i sårbare situationer, hvilket vanskeliggør situationen yderligere for personer med 
handicap. De seneste undersøgelser viser desuden, at nogle forbrugere betaler tre gange mere 
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end andre, hvormed der er tale om ugennemsigtige priser til trods for, at direktivet om 
forbrugerrettigheder indførte bestemmelser til forbedring af prisgennemsigtigheden.

- Internet: Udover at mindreårige har let adgang til uhensigtsmæssigt indhold (hvilket 
skyldes en ineffektiv alderskontrol) er de sociale netværk også med til at øge målrettet 
reklame. Denne form for reklame udnytter de mindreåriges digitale spor til efterfølgende at 
sende dem reklamer, der er målrettet deres indkøbsvaner, eller som deres venner synes om, 
hvilket øger det sociale gruppepres på mindreårige, som udgør en særlig sårbar gruppe.

- Liberaliserede markeder: Liberaliseringen af de væsentligste markeder har givet 
forskellige resultater. Liberaliseringen har generelt ikke resulteret i faldende priser, men har 
derimod vanskeliggjort prisgennemsigtigheden, idet det er svært for de fleste forbrugere at 
gennemskue fakturaen ved skifte af udbyder. De tjenester, der betragtes som universelle (og 
dermed tilgængelige for alle), stiller forbrugeren dårligere end udbyderen, hvilket igen er med 
til at øge sårbarheden.

- Adgang til domstolene: I forbindelse med kompensation til skadelidte har de mest sårbare 
forbrugere ofte svært ved at få adgang til de eksisterende mekanismer - enten på grund af 
manglende kendskab dertil eller fordi de ikke kan anvende dem (enten af økonomiske årsager 
eller fordi de er formuleret på et uforståeligt sprog). Der er derfor behov for at indføre en 
gratis mekanisme til alternativ konfliktløsning, der kan anvendes i forbindelse med sårbare 
forbrugere, transaktioner over grænserne og kollektive søgsmål, og som kan sikre en særskilt 
behandling og en større inddragelse af de berørte parter.

Ordføreren gør ligeledes opmærksom på den sårbarhed, der kendetegner forbrugere i den 
tredje alder, navnlig i forbindelse med digitale tjenester. Digitaliseringen gør det dyrere at 
forvalte en almindelig forretning, hvilket fører til prisstigninger.

Konklusion

Endelig understreger ordføreren, at indførelsen af en strategi til styrkelse af sårbare 
forbrugeres rettigheder på det indre marked ikke kun bidrager til social inklusion og et mere 
retfærdigt og tolerant samfund, men også til at sikre et mere dynamisk, sikkert og 
konkurrencedygtigt indre marked. Dog må den særlige beskyttelse af sårbare forbrugere på 
ingen måde føre til forskellige niveauer for forbrugerbeskyttelse.


