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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2485/2013 af AM GC, spansk statsborger, om den forventede 
reform af det kongelige spanske dekret nr. 1/2007 om forbrugerbeskyttelse

1. Sammendrag

Andrageren henleder Europa-Parlamentets opmærksomhed på den forventede reform af det 
kongelige spanske dekret nr. 1/2007 om "bruger- og forbrugerbeskyttelse". Andrageren 
uddyber yderligere spørgsmålet og giver klart udtryk for, at reformen, som er ved at blive 
udarbejdet, vil være i strid med både direktiv 93/13/EØF og 2011/83/EU. Førstnævnte fastslår 
udtrykkeligt i artikel 8, at "Medlemsstaterne kan på det område, der er omfattet af dette 
direktiv, vedtage eller opretholde de strengeste bestemmelser, som er forenelige med 
traktaten, for at sikre den højest mulige grad af beskyttelse af forbrugeren", og sidstnævnte 
fastslår i artikel 17, at "Definitionen af "forbruger" bør dække fysiske personer, der ikke 
handler som led i deres erhverv. I tilfælde af aftaler med dobbelt formål, hvor aftalen indgås 
delvis som led i og delvis ikke som led i den pågældende persons erhverv, og det 
erhvervsmæssige formål er så begrænset, at det ikke er fremherskende i forbindelse med 
aftalen, bør den pågældende person imidlertid ligeledes betragtes som en forbruger."

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. oktober 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Andragendet

Andrageren henviser til ændringer af lovgivningen i Spanien vedrørende definitionen af en 
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forbruger. Han mener, at ændringer af artikel 3 i det kongelige lovgivningsdekret nr. 1/2007 
om beskyttelse af forbrugere og brugere ikke er i overensstemmelse med direktiv 2011/83/EU 
om forbrugerrettigheder og direktiv 93/83/EØF om urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler, for så vidt som den nye definition er for restriktiv og ikke omfatter aftaler 
med dobbelt formål.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen bemærker, at en forbruger i henhold til artikel 2, stk. 1, i direktiv 2011/83/EU 
og artikel 2, litra b) i direktiv 93/13/EØF er en fysisk person, der i forbindelse med de i dette 
direktiv omfattede aftaler ikke handler som led i sit erhverv.

Betragtning 17 i direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder præciserer blot denne 
definition med hensyn til aftaler med dobbelt formål. Den fastslår, at i tilfælde af aftaler med 
dobbelt formål, hvor aftalen indgås delvis som led i og delvis ikke som led i den pågældende 
persons erhverv, og det erhvervsmæssige formål er så begrænset, at det ikke er fremherskende 
i forbindelse med aftalen, bør den pågældende person imidlertid ligeledes betragtes som en 
forbruger.

I forbindelse med omsætning af EU-direktiver er medlemsstaterne imidlertid kun bundet af de 
målsætninger, der er fastlagt i direktiverne, men de har visse beføjelser, hvad angår den form 
og de metoder, der benyttes ved omsætning af direktiver. Hvad angår betragtninger, er de ikke 
bindende. Deres formål er at hjælpe med fortolkningen af direktiver.

Konklusion

Kommissionens tjenestegrene har undersøgt definitionen på begrebet forbruger i henhold til 
spansk lov (Lav nr. 3/2014 af 27. marts 2014), som er meddelt Kommissionen, og er nået til 
den konklusion, at denne definition er i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i direktiv 
2011/83/EU og artikel 2, litra b) i direktiv 93/13/EØF.


