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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 i 
forbindelse med tvister på forbrugerområdet (forordningen om OTB på forbrugerområdet) og 
om alternativ tvistbilæggelse 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

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 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, og fordelene ved forenkling, 
intelligent lovgivning og mindskelse af 
omkostningerne for forbrugerne samt 
SMV'ernes administrative byrder bør altid 
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tages i betragtning. Der bør udarbejdes 
indikatorer med henblik på at evaluere 
forbrugerpolitikken.

Or. en

Ændringsforslag 2

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 
klagemuligheder, herunder til alternative 
tvistbilæggelsesordninger.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 3

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

gennem informationsstrømmen og
samarbejdet inden for netværket for 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde og de 
europæiske forbrugercentre samt 
samarbejdet med internationale 
organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning III – 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 
gennemføres i henhold til programmet.

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

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Bilag I – Målsætning IV – 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.

Or. en


