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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en ny europæisk forbrugerdagsorden
(2012/2133(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der som 
anført i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union er knyttet til traktaten, 

– der henviser til artikel 26 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 
hvori det fastsættes, at "det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri 
bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med 
bestemmelserne i traktaterne",

– der henviser til artikel 3, stk. 3, i EUT, som forpligter EU til at arbejde for "en social 
markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og 
sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten",

– der henviser til artikel 9 i TEUF, der fastlægger, at "ved fastlæggelsen og gennemførelsen 
af sine politikker og aktiviteter tager Unionen 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 for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed",

– der henviser til artikel 11 i TEUF, hvorefter "miljøbeskyttelseskrav skal integreres i 
udformningen og gennemførelsen af Unionens politikker og aktioner, især med henblik på 
at fremme en bæredygtig udvikling",

– der henviser til artikel 12 i TEUF, hvori det fastsættes, at ”forbrugerbeskyttelseshensyn 
inddrages ved udformningen og gennemførelsen af andre af Unionens politikker og 
aktiviteter”, 

– der henviser til artikel 14 i TEUF og protokol nr. 26 hertil om tjenesteydelser af almen 
(økonomisk) interesse,

– der henviser til Rådets henstilling 98/560/EF af 24. september 1998 om udvikling af den 
europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og 
informationstjenester gennem fremme af nationale rammer, der tager sigte på at opnå en 
sammenlignelig og effektiv beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed1,

– der henviser til Kommissionens rapport om anvendelsen af 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") 
(COM(2009)0336)2,

                                               
1 EUT L 270 af 7.10.1998, s. 48.
2 EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1.
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– 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 marked og om 
ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis)1,

– der henviser til sin beslutning af 12. december 2006 om Rådets fælles holdning med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et EF-
handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (2007-2013)2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/952/EF af 20. december 
2006 om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om 
berigtigelsesretten i forbindelse med den europæiske industris konkurrenceevne inden for 
audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 
om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-
spredningsvirksomhed4,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen "EU's strategi for 
forbrugerpolitikken 2007-2013 – Stærke forbrugere, højere forbrugervelfærd og effektiv 
forbrugerbeskyttelse" og til Parlamentets beslutning af 20. maj 2008 om EU's strategi for 
forbrugerpolitikken 2007-20135,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 
2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med 
markedsføring af produkter, der sigter mod at skabe et overordnet sæt regler og principper 
vedrørende akkreditering og markedsovervågning6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om 
sikkerhedskrav til legetøj (legetøjssikkerhedsdirektivet)7,

– der henviser til Kommissionens henstilling af 29. juni 2009 om foranstaltninger til fremme 
af det indre marked og Kommissionens henstilling af 12. juli 2004 om gennemførelsen i 
national ret af direktiver af betydning for det indre marked8,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om håndhævelse af 
forbrugerlovgivningen (KOM(2009)0330) og Kommissionens rapport af 2. juli 2009 om 
anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 om 

                                               
1 EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22
2 EUT L 404 af 30.12.2006, s. 39.
3 EUT L 378 af 27.12.2006, s. 72.
4 EUT L 332 af 18.12.2007, s. 27.
5 EFT C 180 E af 17.7.2008, s. 26.
6 EUT L 218 af 13.08.2008, s. 30.
7 EUT L 170 af 30.06.2009, s. 1.
8 EUT L 98 af 16.4.2005, s. 47.
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samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse ("forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde") 
(KOM(2009)0336),

– 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 
(SEC(2009)0949),

– 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 9. marts 2010 om forbrugerbeskyttelse1,

– 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 (direktiv om audiovisuelle medietjenester)2(kodificeret 
udgave),

– der henviser til professor Mario Montis rapport af 9. maj 2010 til Kommissionen om en ny 
strategi for det indre marked,

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om realisering af et indre marked for 
forbrugere og borgere3,

– der henviser til sin beslutning af 21. september 2010 om endelig gennemførelse af det 
indre marked for e-handel4,

– der henviser til sin betænkning af 20. oktober 2010 om den finansielle, økonomiske og 
sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør træffes 
(midtvejsbetænkning)5,

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 22. oktober 2010 
med titlen "Making markets work for consumers", fjerde udgave af resultattavlen om 
forbrugermarkederne (SEC(2010)1257),

– der henviser til ”Rapport om unionsborgerskab 2010: Afskaffelse af hindringerne for 
unionsborgernes rettigheder” af 27. oktober 2010 (COM(2010)0603),

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 11. marts 2011 med 
titlen "Consumers at home in the single market", femte udgave af resultattavlen om 
forbrugermarkederne (SEC(2010)0299),

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0046.
2 EUT L 263 af 6.10.2010, s. 15.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0186.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0320.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0376.
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– der henviser til årsberetningen 2010 for Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre 
offentliggjort af Den Europæiske Unions Publikationskontor 2011,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 23. juni 2011 om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder1,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2011 om et mere effektivt og fair detailmarked2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse fra oktober 2011 med titlen ”Making markets 
work for consumers”, sjette udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne 
(SEK(2011)1271);

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten (COM(2011)0665),

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2011 om mobilitet og integrering af personer 
med handicap og den europæiske handicapstrategi for 2010-20203;

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.1169/2011 af 25. 
oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 9. november 2011 om et 
forbrugerprogram 2014-2020 (COM(2011)0707) de dermed forbundne dokumenter 
(SEC(2011)1320 y SEC(2011)1321),

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om en ny forbrugerpolitisk strategi5;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2012 "En sammenhængende 
ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e-handel og onlinetjenester" 
(COM(2011)0942),

– der henviser til forslag af 25. januar 2012 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) 
(COM(2012)0011),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. april 2012 om fremdrift en strategi for 
offentlige e-indkøb (COM(2012)0179),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. maj 2012 "Europæisk strategi for et 
bedre internet for børn" (COM(2012)0196),

– der henviser til sin beslutning af 22. maj 2010 om en strategi for styrkelse af sårbare 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0293.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0307.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0453.
4 EUT L 247 af 13.09.2012, s. 17
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0491.
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forbrugeres rettigheder1,

– der henviser til sin beslutning af 22. maj 2012 om resultattavlen for det indre marked2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. maj 2012 til, Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen 
"En europæisk forbrugerdagsorden - Øget tillid og vækst" (COM(2012)0225),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 22. maj 2012 ”Report on Consumer 
Policy (July 2010 - December 2011)” (SWD(2012)0132) - ledsagedokument til 
meddelelsen "En europæisk forbrugerdagsorden - Øget tillid og vækst" 
(COM(2012)0225),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. maj 2012 ”Consumer Conditions 
Scoreboard. Consumers at home in the single market”, syvende udgave af resultattavlen 
for forbrugermarkederne (SWD(2012)0165),

– der henviser til forslaget af 4. juni 2012 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner 
(COM(2012)0238),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 19. juli 2012 om forbedret viden som 
middel til at styrke forbrugernes indflydelse 2012-2014 (Knowledge-enhancing aspects of 
consumer empowerment 2012-2014) (SWD (2012) 235),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2012 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen 
"Akten for det indre marked II - Sammen om fornyet vækst" (COM(2012)0573),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. maj 2012 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen 
"En europæisk forbrugerdagsorden - Øget tillid og vækst" (COM(2012)0225),

– 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 fremme og beskyttelse af forbrugernes rettigheder er grundlæggende 
værdier for EU;

B. der henviser til den væsentlige rolle, som forbrugerne spiller for væksten;

C. der henviser til målet om at nå et højt niveau for forbrugerindflydelse og -beskyttelse;

D. der henviser til, at forbrugernes tillid bør fremmes, deres sikkerhed i forhold til markedet
og kendskabet til deres rettigheder styrkes, især for så vidt angår sårbare forbrugere; 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0209.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0211.
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E. der henviser til, at e-handel er meget nyttig for handicappede forbrugere og for forbrugere 
i landdistrikterne og fjernt beliggende områder;

F. der henviser til, at opsplitningen af det indre e-marked er en trussel mod forbrugernes 
rettigheder, fordi der mangler fælles regler på dette område, og fordi størstedelen af 
websiderne ikke er hensigtsmæssige for købere og forbrugere, som handler på tværs af 
grænserne, og der kræves et lovgivningsinitiativ, som indfører en omfattende 
klageordning med mekanismer såsom alternativ tvistbilæggelse (ATB), en 
tvistbilæggelsesordning online (ODR) og kollektive klagemuligheder; 

G. der henviser til, at forbrugernes utilfredshed med de finansielle tjenesteydelser skyldes 
den dårlige rådgivning, de får, og manglende kendskab til deres rettigheder; mener, at der 
er behov for voldgiftsmænd, som er uafhængige af virksomhederne, og for så vidt angår 
finansielle institutioner er der behov for inspektører fra de nationale centralbanker/Den 
Europæiske Central, der fungerer som voldgiftsmænd;

H. der henviser til, at den nuværende økonomiske krise påvirker forbrugerne i alvorlig grad, 
at det indre marked svækkes, når befolkningens arbejds- og lønvilkår forringes, og at disse 
rettigheder bør går forud for liberaliseringen af markederne;

I. der henviser til, at det indre marked skal tilbyde varer og tjenesteydelser af høj kvalitet til 
konkurrencedygtige priser, således at det fremmer et bæredygtigt forbrug til en 
bæredygtig udvikling;

J. der henviser til, at der skal indføres fleksible foranstaltninger til beskyttelses af 
forbrugerne i regionerne i den yderste periferi, i tyndt befolkede områder samt i bjerg- og 
ø-områder;

K. der henviser til, at forbrugerorganisationernes rolle bør styrkes på alle områder, idet der 
træffes de nødvendige juridiske og økonomiske foranstaltninger;

1. anmoder om, at forbrugerne skal kunne udøve deres rettigheder på enkel og effektiv måde 
inden for basisområder såsom fødevarer, sundhed, energi, finansielle tjenesteydelser og e-
tjenesteydelser, herunder farmaceutiske produkter og medicinsk udstyr;

2. anmoder om, forbrugerne på sikker måde skal kunne nyde godt af det videnskabelige og 
teknologiske fremskridt og kan få adgang til information, upartisk rådgivning og de 
nødvendige instrumenter til retfærdig og effektiv klagebehandling;

3. fremhæver, at EU’s politikker skal fremme samarbejdet mellem forbrugerorganisationer 
og offentlige institutioner på alle områder, idet der bevilliges de nødvendige økonomiske 
midler; mener, at der bør oprettes et europæisk foreningsregister, som giver mulighed for 
at oprette europæiske sammenslutninger;

4. understreger, at oplysning af forbrugerne nedsætter deres risiko i forbindelse med farlige 
produkter, finansielle spekulationsprodukter og vildledende reklame, og at denne 
oplysning og uddannelse af forbrugerne skal være permanent og bør påbegyndes allerede i 
skolen;
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5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage de nødvendige juridiske og 
materielle midler i anvendelse til effektiv gennemførelse af forbrugerdagsordenen og til at 
gennemføre systematiske evalueringer af dens virkning;

6. opfordrer Kommissionen til at fastsætte ensartede, aktualiserede normer til fremme af 
produktsikkerheden og indføre oprindelseskontrol med produkter fra tredjelande;

7. understreger, at det er absolut nødvendigt, at forbrugerne har tillid til e-handelen både på 
nationalt og grænseoverskridende niveau; mener, at internet-handlen skal sikre 
produkternes kvalitet uden kriminel eller illoyal praksis og under beskyttelse af 
persondata;

8. understreger, at markedsoplysninger skal være pålidelige, klare og sammenlignelige; 
fremhæver, at der skal opstilles bindende handelsgarantier, som sikrer udøvelse af 
retsplejen i tilfælde af insolvente mellemmænd; mener, at illoyal handelspraksis og 
urimelig aftalevilkår eller massiv markedsmanipulation såsom det, der er sket på Libor-
og/eller Euribor-markedet, skal retsforfølges; mener, at der skal ydes beskyttelse til 
forbrugere, der er ”gået i fælden” i forbindelse med et eller andet finansielt produkt, og 
personer med realkreditlån, som af årsager, der ikke skyldes forbrugeren, risikerer at blive 
sat ud af deres bolig;

9. anmoder om, at forsigtighedsprincippet anvendes på markederne for forbrugsgoder, der er 
fremstillet med nanoteknologi eller genetisk modificerede organismer;

10. fremhæver, at det er nødvendigt at tilbyde grupper af sårbare forbrugere såsom børn og 
ældre bedre beskyttelse af deres rettigheder, navnlig for så vidt angår transport;

11. understreger, at de nuværende økonomiske og finansielle krise forringer forbrugernes 
stilling på markederne og gør dem mere og mere sårbare; fremhæver, at den voksende 
jobusikkerhed, den stigende arbejdsløshed og tabet af købekraft forøger uligheden internt i 
de enkelte lande og mellem landene indbyrdes med deraf følgende negative virkninger for 
forbrugsmønstrene; mener, at retten til at få adgang til en basal betalingskonto bør 
fremmes, og finansielle produkter, som er komplicerede og risikable for 
gennemsnitsforbrugeren, bør forbydes;

12. understreger, at det er nødvendigt med et tæt samarbejde mellem EU-myndigheder, 
nationale og lokale myndigheder og forbrugersammenslutninger for at etablere 
mekanismer til samråd mellem parterne og til gennemførelse af de foranstaltninger, der 
indgår i forbrugerdagsordenen;

13. påpeger, at den stadig hurtigere proces med virksomhedsfusioner påvirker både 
produktionen og markedsføringen af varer og tjenesteydelser; mener, at forbrugerne burde 
have en demokratisk valgt repræsentation på mindst 20% i bestyrelserne i de store 
virksomheder, herunder virksomhederne i finanssektoren;

14. anmoder Kommissionen om, at Rapex (fællesskabssystemet for hurtig udveksling af 
oplysninger om farer i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder) gøres mere 
gennemsigtigt og effektivt, og at Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre og 
netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde udvikles;
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15. fremhæver, at klagemekanismer såsom den alternative tvistbilæggelsesordning (ATB), 
løsning af kollektive konflikter eller onlinetvistbilæggelse (ODR) skal være hurtige, 
tilgængelige og effektive; de alternative tvistbilæggelsesprocedurer bør være afsluttet i 
løbet af højst 90 dage; mener, at arbejdsløse forbrugere enten som enkeltperson eller via 
en forbrugersammenslutning skal modtage gratis juridisk bistand ved domstolene på 
grundlag af deres indtægt;

16. finder det vigtigt at fremme et ansvarligt og bæredygtigt forbrug med udgangspunkt i de 
mål, der er fastsat i Europa 2020-strategien; finder det ligeledes vigtigt at gøre markederne 
fuldt tilgængelige for forbrugerne ud fra perspektivet om et socialt og solidarisk Europa; 

17. understreger, at den kommende flerårige finansielle ramme 2014-2020 skal integrere 
forbrugerdagsordenen og afsætte tilstrækkelige midler til den;

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

Kommissionen offentliggjorde den 22. maj 2012 projektet "Den Europæiske 
Forbrugerdagsorden" som opfølgning af EU's strategi for forbrugerpolitikken 2007-2013 
(COM(2007)0099). Det indeholder et sæt af forbrugerinitiativer for perioden 2014-2020. Vi 
glæder os over denne ambitiøse tilgang og opfordrer Kommissionen til ligeledes at udarbejde 
en grønbog om de europæiske forbrugere, der er nyttig for 
forbrugerbeskyttelsesorganisationerne, borgerne og de nationale parlamenter og regeringer.

Sikring af fødevaresikkerheden, sundheden, energien samt de finansielle og digitale produkter 
bør have højeste prioritet på den europæiske forbrugerdagsorden. Denne dagsorden kommer 
desuden i det digitale indre markeds sidste fase, som stiller krav om online 
forbrugerbeskyttelse, retssikkerhed, sikring af forbrugerrettigheder og effektiv og pålidelig 
levering af varer og tjenesteydelser. Der er behov for en forbrugerdagsorden, der mindsker 
uligheden mellem forbrugerne i Europa, og som bidrager til en lavemissionsøkonomi.

På globalt plan står de europæiske forbrugere over for nye udfordringer såsom globaliseringen 
af markederne, finansiel afregulering, digitalisering af økonomien og en aldrende befolkning. 
Alt dette medfører, at søgsmålsinstrumenter og støtteinstrumenter for 
forbrugerorganisationerne får større relevans. Desuden gør den aktuelle finanskrise, at de 
beslutninger, som forbrugerne skal træffe, bliver mere komplekse. Derfor bør det kræves, at 
effektive, gennemsigtige, pålidelige og sammenlignelige oplysninger er tilgængelige for 
forbrugerne.

De igangværende fusioner blandt finansinstitutter, der er tabsgivende, eller som har krævet 
offentlige kapitalindsprøjtninger, bør ikke være uafvendelige. I disse tilfælde er det 
nødvendigt at klarlægge forholdene med henblik på at opnå finansiel stabilitet, 
gennemsigtighed og forbrugernes tillid.

Den europæiske forbrugerdagsorden giver princippet i Traktaten om Den Europæiske Union 
om, at der skal tages hensyn til forbrugernes interesser i alle EU's relevante politikker, en 
konkret betydning.

De grupper, der er særligt udsatte på grund af deres fysiske eller psykiske situation eller deres 
alder, eller som bliver udsatte på grund af deres sociale eller finansielle situation, har behov 
for en særlig beskyttelse, som giver dem adgang til basale ydelser samt til de fornødne 
økonomiske midler. 

Resultattavler om forbrugermarkederne og dagsordenen for forbrugerindflydelse

Nyere undersøgelser fra Kommissionen viser, at forbrugerne er nødt til i stadig højere grad at 
blive bedre til at træffe beslutninger i deres forbindelser med markederne. Det er derfor 
nødvendigt at fremme forbrugernes indflydelse, kendskabet til deres rettigheder og klare og 
gennemsigtige oplysninger, forbrugerorganisationer og enkle og tilgængelige 
klagemuligheder.

Den femte udgave af resultattavlen om forbrugermarkeder, som Europa-Kommissionen 
offentliggjorde den 11. marts 2011, viser, at der er en stigende kløft mellem den nationale og 
den grænseoverskridende e-handel, stigende fattigdom, større vanskelighed ved at opnå 
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adgang til varer og basale ydelser og en meget stor bekymring blandt forbrugerne vedrørende 
fødevaresikkerheden.

Ifølge den pakke om forbrugerindflydelse, som Europa-Kommissionen offentliggjorde den 
11. april 2011, har forbrugerne ikke tilstrækkeligt kendskab til deres rettigheder, og den 
bekræfter behovet for at oplyse og uddanne forbrugerne. De offentlige myndigheders samt 
forbrugerorganisationernes aktive rolle er af væsentlig betydning, og finansieringen heraf bør 
derfor sikres. 

Der skal fuldt ud tages hensyn til forbrugernes interesser, og forbrugersammenslutninger samt 
disses indflydelse bør fremmes i Unionen og dens medlemsstater. I denne henseende er det 
hensigtsmæssigt at oprette et register over europæiske forbrugersammenslutninger, således at 
der kan oprettes sammenslutninger på EU-niveau. 

Social og miljømæssig bæredygtighed

Forbrugervilkårene varierer meget i Den Europæiske Union. Ud af de samlede 499 millioner 
indbyggere er der omkring 80 millioner – heraf 19 millioner børn – som ikke har råd til basale 
ting såsom at betale huslejen for deres bolig eller få anstændige sundheds- og 
uddannelsesydelser, og ulighederne med hensyn til adgang til fødevarer og sociale ydelser er 
endda stigende. Der skal tages fat på disse ulige forbrugervilkår ud fra et solidarisk perspektiv 
i overensstemmelse med den europæiske sociale model.

Forbrugerdagsordenen er nødt til tage fat på, hvorledes privatforbruget også kan bidrage til at 
fremme en lavemissionsøkonomi. Årsagen til den hastige vækst i CO2-emissionerne i EU skal 
findes på transport- og energiområdet. Det er derfor nødvendigt at fremme et mere lokalt 
forbrug for at begrænse CO2-emissionerne fra transport i EU, fremme genanvendelse og 
genbrug og tilbyde forbrugerne stadig mere energieffektive produkter.

Der bør tages højde for, at de offentlige indkøb ligeledes spiller en afgørende rolle med 
hensyn til fremme af et bæredygtigt forbrug. Derfor bør det være obligatorisk i forbindelse 
med offentlige indkøb at indføre et højt niveau for miljøbeskyttelse og for beskyttelse af 
arbejdstagernes rettigheder og de kollektive overenskomster.

Det er nødvendigt at overveje muligheden for at oprette et finanstilsyn, der fører protokol over 
overtrædelser, og som kan sanktionere de finansielle institutioner, der ikke overholder den 
gældende lovgivning, og som kan handle på embeds vegne eller på grundlag af individuelle 
eller kollektive forbrugerklager. I de tilfælde, hvor kunder i finansielle institutter ikke er 
likvide, men har økonomiske midler, der er "fanget" i det pågældende institut, idet de er 
bundet til et finansielt produkt, indleder tilsynet en sag mod det pågældende finansielle 
institut, såfremt det ikke giver forbrugeren nogen fornuftig løsning.

I forbindelse med aftaler om pant i fast ejendom er det, når det drejer sig om den almindelige 
bolig, nødvendigt at overveje muligheden for at suspendere enhver udsættelse eller 
overtagelse af pant i forbindelse med misligholdelse på grund af uforudsete hændelser, der 
ikke kan tilskrives forbrugeren, såsom arbejdsløshed, idet der indføres et moratorium for de 
månedlige betalinger, indtil forbrugeren har fået et nyt arbejde, eller realkreditlånet erstattes 
af en ret til leje med købsoption til den samme bolig eller en månedlig husleje på under 20 % 
af den personlige indkomst for en periode på mindst to år.
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Fusioner af finansielle institutioner, der er tabsgivende, eller som har haft behov for statslige 
kapitalindsprøjtninger, skal ikke være uafvendelige, men de skal derimod kunne suspenderes 
med tilbagevirkende kraft. Der foretages endvidere interne såvel som eksterne undersøgelser 
for at klarlægge årsagerne til tabene, således at de tilsynsførende kan indlede en sag på 
embeds vegne, og såfremt der påvises uregelmæssigheder, medfører dette retlige initiativer 
med henblik på at bevare den finansielle stabilitet, gennemsigtigheden og forbrugernes tillid 
til årsregnskaberne og til de demokratiske myndigheder. 

Fødevare- og produktsikkerhed

Nyere undersøgelser, der er foretaget blandt medlemsorganisationerne i Den Europæiske 
Forbrugerorganisation, viser, at de spørgsmål, som forbrugerne prioriterer højest, er bedre 
beskyttelse i forbindelse med finansielle tjenester og fødevarer. Det er af væsentlig betydning, 
at sikkerhedsaspektet og fødevaremærkning er omfattet af forbrugerdagsordenen. Dette 
gælder ligeledes beskyttelse af forbrugerne mod de finansielle systemers grådighed.

Et andet problem, som forbrugerdagsordenen bør tage fat på, er fødevarespild. Hen ved 
90 millioner tons fødevarer går hvert år tabt i EU. Verdens befolkning vil vokse til ni 
milliarder i 2050, og efterspørgslen på fødevarer vil stige med 70 %. Dette giver store 
udfordringer for verdens landbrugssystemer og ligeledes for forbrugerne i Europa. Dette er 
endnu en grund til at fremme den lokale og agroøkologiske fødevareproduktion samt korte 
markedsførings- og distributionskredsløb for fødevarer. 

Der skal tages højde for behovet for at garantere sikkerheden i fødevarekæden – fra 
produktion til forbrug.

Mærkning er ikke tilstrækkelig til at bekæmpe fedme, pesticider og andre farlige kemikalier. 
Det er nødvendigt at forbyde anvendelsen af stoffer såsom kunstige transfedtsyrer, der 
anvendes i størstedelen af de forarbejdede fødevarer, og som i høj grad bidrager til 
hjerte-kar-sygdomme med dertil knyttede omkostninger for sundhedsvæsenet. Derfor er det 
nødvendigt at insistere på, at energi- og økologimærkninger skal være obligatoriske med 
henblik på at give forbrugerne bedre og nyttige oplysninger. 

Den europæiske forbrugerdagsorden bør tage fat på en gradvis afskaffelse af den generelle og 
lægeligt ubegrundede anvendelse af antibiotika i kødindustrien, som giver alvorlige problemer 
for folkesundheden.

Kommissionen bør ligeledes inden for rammerne af forbrugerdagsordenen træffe konkrete 
foranstaltninger til begrænsning af forbrugernes og miljøets eksponering for farlige 
kemikalier. Forbrugerne bliver dagligt udsat for en cocktail af kemiske stoffer, som man ved 
er kræftfremkaldende og hormonforstyrrende, såsom parabener, der anvendes som 
konserveringsmidler i næsten al kosmetik og næsten alle cremer og shampooer. I forbindelse 
med disse farlige kemikalier, der i høj grad anvendes i forbrugsvarer, er mærkningen 
utilstrækkelig. Kommissionen bør sikre, at der foretages en større undersøgelse af 
sundhedsfarerne ved parabener. Der bør ses nærmere på eksemplet fra Danmark, hvor 
parabener er forbudt i produkter til små børn.

Det at nødvendigt, at Rapex (fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger om 
farer i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder) bliver mere gennemsigtigt og effektivt, 
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således at lovgiverne bliver mere bevidste om de risici, der er forbundet med bestemte 
forbrugsvarer. De generelle sikkerhedsnormer for produkter skal skærpes og anvendes, og for 
farlige produkter er det desuden nødvendigt at udvikle eller forbedre specifikke normer. 
Nanoteknologi og genetisk modificerede organismer (gmo'er) skal reguleres behørigt, og 
produkter, som indeholder disse, skal mærkes behørigt. 

Børn og markederne

Børn er en meget påvirkelig "forbrugergruppe", og de udsættes for omfattende reklamer. Der 
er et særligt presserende behov for at beskytte børn mod reklamer for usunde fødevarer. 

I Sverige har tv-reklamer, der er rettet mod børn under 12 år, været forbudt siden 1991. Børn 
er børn og ikke "forbrugere". Derfor bør det være en hovedprioritet for forbrugerdagsordenen 
at tage stilling til, om reklamer, der er rettet direkte mod børn under 12 år, skal forbydes.

Det er desuden nødvendigt at undgå, at børn udsættes for stoffer, der kan være 
sundhedsskadelige.

Det digitale miljø

Fremme af den "digitale forbrugers" interesser er en vigtig udfordring for den fremtidige 
europæiske forbrugerpolitik. Der skal tilvejebringes et sikkert digitalt miljø for forbrugeren 
samt adgang til telenet, samtidig med at navnlig personoplysninger beskyttes. EU's 
telekommunikationsmarked bør desuden sikre forbrugerens ret til at vælge.

Gennemførelse og godtgørelse

Kollektive søgsmål og den alternative tvistbilæggelse er vigtige elementer i en seriøs politisk 
forbrugerstrategi. Det er af væsentlig betydning, at den alternative tvistbilæggelse er blevet 
indført som en prioritet i akten for det indre marked, men alternative løsninger fungerer ikke 
hensigtsmæssigt uden alternative systemer. Kommissionen bør hurtigt fremsætte et lovforslag 
for at formalisere et juridisk instrument, der sikrer adgang til en kollektiv klagemulighed. 

De alternative tvistbilæggelsessystemer skal kunne råde over voldgiftsmænd, der er 
uafhængige af virksomhederne, og for så vidt angår forbindelse med finansielle institutioner, 
over inspektører fra de nationale centralbanker/ECB, der fungerer som voldgiftsmænd for 
sagens parter. 

Det er nødvendigt, at gennemførelsesniveauet er det samme i hele EU, og at 
markedsovervågningsaktiviteterne er effektive.


