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fjernsalg (direktiv 97/7/EF)

1. Sammendrag

Andrageren argumenterer for afskaffelse af direktiv 97/7/EF om forbrugerbeskyttelse i 
forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg. Ifølge andrageren er marginerne for små 
virksomheder, der sælger via internettet, så små, at de går fallit som følge af returretten, 
hvilket er forbundet med betydelige omkostninger for samfundet. Andrageren hævder, at 
forbrugerne som følge af oplysningsforpligtelsen har tilstrækkelige muligheder for at 
informere sig på forhånd. Andrageren mener, at fjernsælgere i det mindste burde kunne stille 
et beløb i regning i tilfælde af returnering. Endnu bedre finder han det dog at afskaffe 
direktivet, således at markedet kan regulere sig selv, og forbrugeren selv kan bestemme, om 
han sætter pris på returretten og også er villig til at betale for den. Et alternativ ville være at 
forpligte fjernsælgere til at tilbyde en "pengene retur"-forsikring" til maksimalt 20 % af 
købssummen. Ifølge andrageren ville markedet hurtigt også indstille sig på det, således at 
forbrugeren kun sjældent ville behøve at betale disse 20 %.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Direktivet om fjernsalg1 giver forbrugere, som har indgået aftale om fjernsalg, en frist på 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg (EFT 1997 L 144, s. 19).



PE487.870v01-00 2/2 CM\899891DA.doc

DA

syv hverdage til at fortryde aftalen fra den dato, hvor forbrugeren har modtaget varen. De 
eneste omkostninger, der kan pålægges forbrugeren, er de direkte udgifter i forbindelse med 
tilbagelevering af varen. På nuværende tidspunkt kan en medlemsstat indføre mere 
forbrugervenlige bestemmelser i den nationale lovgivning såsom en længere fortrydelsesfrist 
eller pålægge den erhvervsdrivende at betale udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af 
varen. Den erhvervsdrivende kan ligeledes indføre lignende kontraktvilkår.

Fortrydelsesretten i forbindelse med aftaler om fjernsalg begrundes med, at forbrugeren ikke 
har mulighed for at se varen eller få kendskab til tjenesteydelsens egenskaber, før aftalen 
indgås1.

EU's lovgivere har for nylig vedtaget direktivet om forbrugerrettigheder2, der ændrer og 
ophæver det gældende direktiv om fjernsalg, og som skal gælde i hele EU fra juni 2014. 
Lovgiverne giver fortsat forbrugerne mulighed for at genoverveje en aftale. Det nye direktiv 
sikrer en fælles lovgivningsramme i EU for så vidt angår aftaler om fjernsalg, og 
medlemsstaterne kan med meget få undtagelser ikke længere indføre forskellige bestemmelser 
på dette område. Dette gælder i forbindelse med den erhvervsdrivendes oplysninger til 
forbrugeren, fortrydelsesretten og den erhvervsdrivendes og forbrugerens forpligtelser, hvis 
der gøres brug af fortrydelsesretten.

Ensartede regler på EU-plan skal forhindre fragmentering af forbrugerlovgivningen og 
mindske de erhvervsdrivendes overholdelsesomkostninger. Dette vil øge retssikkerheden og 
tilliden blandt virksomheder og forbrugere på det indre marked. Hvis man sammenligner med 
den nuværende situation i Tyskland, kan de erhvervsdrivende mindske deres 
fragtomkostninger. I artikel 14 i direktivet om forbrugerrettigheder pålægges forbrugeren 
således at afholde udgiften til tilbagelevering af varerne, medmindre den erhvervsdrivende 
ikke har oplyst forbrugeren om, at han afholder denne udgift, eller har accepteret at afholde 
denne.

Konklusion

Med hensyn til det nye direktiv om forbrugerrettigheder agter Kommissionen ikke at foreslå 
en revision af bestemmelserne vedrørende fjernsalg. Direktivet om forbrugerrettigheder sikrer 
den rette balance mellem forretningsinteresser og forbrugerbeskyttelse."

                                               
1 Se betragtning 14 i direktivet om fjernsalg.
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/pe00/pe00026.en11.pdf. Dette direktiv blev vedtaget den 
10. oktober 2011. Medlemsstaterne skal gennemføre direktivet inden den 13. december 2013. Direktivet træder i 
kraft i alle medlemsstater den 13. juni 2014.


