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P6_TA(2006)0107 

EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013) ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets 

og Rådets afgørelse om oprettelse af et EF-handlingsprogram for sundhed og 

forbrugerbeskyttelse (2007-2013) - forbrugeraspekter (KOM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 

2005/0042B(COD)) 

 

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(KOM(2005)0115)1, 

 

- der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 30. juni 2005 om at opsplitte forslaget 

til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EF-handlingsprogram for 

sundhed og forbrugerbeskyttelse (2007-2013), således at det henvises til både Udvalget 

om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om det Indre Marked og 

Forbrugerbeskyttelse med henblik på udarbejdelse af to særskilte betænkninger, 

 

- der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 

artikel 153 (C6-0225/2005), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 51, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 

udtalelser fra Budgetudvalget og Retsudvalget (A6-0032/2006), 

 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

 

2. understreger, at bevillingerne i lovgivningsforslaget for perioden efter 2006 er angivet 

med forbehold af den afgørelse, der træffes vedrørende den næste flerårige finansielle 

ramme; 

 

3. anmoder Kommissionen om - om nødvendigt - at fremsætte et forslag til justering af det 

finansielle referencebeløb, når den næste flerårige finansielle ramme er vedtaget; 

 

4. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

 

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

                                                 
1  Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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P6_TC1 - COD(2005)0042 B 

 

 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. marts 2006 med 

henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2006/EF om 

oprettelse af et EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013) 

 

(EØS-relevant tekst) 

 

 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -  

 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 153, 

 

under henvisning til forslag fra Kommissionen, 

 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

 

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2, 

 

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og 

 

ud fra følgende betragtninger: 

 

(1) Fællesskabet kan bidrage til beskyttelse af borgernes sikkerhed og økonomiske interesser 

gennem aktioner inden for forbrugerbeskyttelse. 

 

(2) Der bør derfor etableres et EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse til afløsning af 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 20/2004/EF af 8. december 2003 om en 

generel ramme for finansiering af Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken 

for perioden 2004-20074. Sidstnævnte afgørelse bør derfor ophæves. 

                                                 
1 14.2.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT). 
2 16.2.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT). 
3  Europa-Parlamentets holdning af 23.3.2006. 
4 EUT L 5 af 9.1.2004, s. 1. Ændret ved afgørelse nr. 786/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 7.). 
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(3) Der bør lægges stor vægt på at integrere forbrugerbeskyttelseshensyn i alle 

Fællesskabets politikker i overensstemmelse med traktatens artikel 153 og på de 

forbrugerpolitiske målsætninger, der opstilles i dette program. Koordineringen med 

andre fællesskabspolitikker og -programmer er et vigtigt led i at indarbejde 

forbrugerbeskyttelsen i andre politikker. For at fremme synergi og undgå dobbeltarbejde 

bør andre fællesskabsfonde og -programmer åbne mulighed for at yde finansiel støtte til 

at indarbejde forbrugerinteresser på deres respektive områder. 

 

(4) Det er af generel europæisk interesse, at sikkerheden i forbindelse med tjenesteydelser og 

nonfoodvarer, borgernes økonomiske interesser og forbrugernes interesser i forbindelse 

med udviklingen af standarder for varer og tjenesteydelser varetages på fællesskabsplan. 

For nogle af programmets vigtige målsætninger kan det desuden være udslagsgivende, at 

der findes specialiserede netværk, som også skal have fællesskabsmidler for at kunne 

udvikle sig og fungere. Af hensyn til den særlige karakter af de organisationer, der vil 

være tale om, og i tilfælde af særlig stor nytteværdi, bør videreførelsen af Fællesskabets 

støtte til de pågældende organisationers drift ikke være underlagt princippet om gradvis 

nedsættelse af støttens omfang. 

 

(5) Programmet bør ved gennemførelsen tage udgangspunkt i og videreudvikle eksisterende 

aktioner og strukturer inden for forbrugerbeskyttelse. Gennemførelsen bør ske i tæt 

samarbejde med relevante organisationer og agenturer. 

 

(6) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i 

overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af 

de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 

Kommissionen1, under hensyntagen til behovet for gennemsigtighed og en rimelig 

balance mellem programmets forskellige målsætninger. 

                                                 
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. 
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(7) Ved gennemførelsen af programmet bør der tages højde for, at det indre marked ikke 

kan fungere efter hensigten, hvis forbrugerne ikke nyder godt af den samme beskyttelse 

i alle medlemsstater. Programmet bør derfor lægge særlig vægt på at styrke 

forbrugerbeskyttelsen og forbrugerbevidstheden i de nye medlemsstater i 

overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 15. december 2005 om 

fremme af forbrugerbeskyttelsen i de nye medlemsstater1. 
 

(8) Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt 

EØS-aftalen) indeholder bestemmelser om samarbejde inden for forbrugerbeskyttelse 

mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og de lande i 

Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der deltager i Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde (i det følgende benævnt EFTA/EØS-lande), på den anden side. Andre 

lande bør også kunne deltage i programmet, herunder især Fællesskabets nabolande, 

lande, der har ansøgt om EU-medlemsskab, kandidatlande og tiltrædende lande. 

 

(9) For at fremme programmets målsætninger bør der tilstræbes passende forbindelser med 

tredjelande, som ikke deltager i programmet, idet der tages hensyn til relevante aftaler 

mellem disse tredjelande og Fællesskabet. Der kan være tale om tredjelande, som på 

områder af fælles interesse gennemfører supplerende aktiviteter i forhold til dem, der 

finansieres i henhold til dette program, men uden at der vil kunne ydes noget finansielt 

bidrag hertil via programmet. 

 

(10) Der bør udvikles et samarbejde med relevante internationale organisationer med henblik 

på at gennemføre programmets aktioner for forbrugerbeskyttelse i Fællesskabet og på 

internationalt plan så effektivt som muligt, idet der tages hensyn til de forskellige 

organisationers særlige kompetencer og roller. 

 

(11) For at øge programmets værdi og indvirkning bør der regelmæssigt foretages overvågning 

og evaluering, herunder uafhængig ekstern evaluering, af de gennemførte 

foranstaltninger. For at kunne foretage en evaluering af forbrugerpolitikken bør der så 

vidt muligt fastlægges målbare målsætninger og udvikles relevante indikatorer. 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0526. 
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(12) I dagligdagen spiller små virksomheder og håndværksvirksomheder en vigtig rolle ved 

at informere og rådgive forbrugerne om produkter og tjenesteydelser og om 

sundhedstruende kriser og risici i forbindelse med anvendelsen af visse materialer, og 

det er derfor hensigtsmæssigt at støtte den indsats, som disse virksomheder og erhverv 

og deres organisationer gør over for forbrugerne, og at sikre, at EU-reglerne kan 

efterleves af dem. 

 

(13) Målene for den indsats, der skal gøres inden for forbrugerbeskyttelse, kan ikke i 

tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på grund af de berørte områders 

tværnationale karakter og kan derfor - da Fællesskabets indsats potentielt vil være mere 

effektiv end nationale aktioner alene, når det drejer sig om at beskytte borgernes 

sikkerhed og økonomiske interesser - bedre gennemføres på fællesskabsplan; 

Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med 

subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går afgørelsen ikke ud over, hvad der er 

nødvendigt for at nå disse mål. 

 

(14) Kommissionen bør sikre en passende overgang mellem dette program og det program, 

det afløser, navnlig hvad angår videreførelse af flerårige foranstaltninger samt evaluering 

af  resultaterne af det foregående program og af områder, der kræver yderligere 

opmærksomhed. 

 

(15) Såfremt Kommissionen træffer afgørelse om en uddelegering af beføjelser vedrørende 

de logistiske og forvaltningsmæssige aspekter i forbindelse med programmets 

gennemførelse, bør dette ske efter en cost-benefit-analyse med et positivt resultat, og 

der bør foretages en undersøgelse af, hvorvidt det ville være mere hensigtsmæssigt at 

udvide beføjelserne for Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet end at 

oprette et yderligere forvaltningsorgan - 

 

 

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: 

 



 

6\ 02/03/2006 Ordfører: Marianne Thyssen - A6-0032/2006 

 

Artikel 1 

 

Oprettelse af programmet 

 

Der oprettes et EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse for perioden fra 1. januar 2007 

til 31. december 2013, i det følgende benævnt "programmet". 

 

 

Artikel 2 

 

Målsætninger 

 

1. Programmet supplerer og støtter medlemsstaternes politikker og bidrager til beskyttelse af 

borgernes sikkerhed og økonomiske interesser gennem foranstaltninger, der har 

merværdi. 

 

2. Det overordnede mål i stk. 1 forfølges gennem følgende målsætninger, som skal opnås 

ved hjælp af de aktioner og redskaber, der er fastsat i bilag I: 

 

 (a) bedre forståelse af forbrugere og markeder med særlig vægt på forskellige 

aldersgruppers forskellige behov 
 

 (b) bedre lovgivning om forbrugerbeskyttelse, herunder øget inddragelse af 

forbrugerrepræsentanter, andre berørte parter i civilsamfundet og 

forskningsinstitutioner, og som små virksomheder og håndværksvirksomheder 

kan efterleve 
 

 (c) bedre retshåndhævelse, overvågning og adgang til domstolsprøvelse eller prøvelse 

ved udenretslige instanser, såvel individuelt som kollektivt 
 

 (d) mere oplyste, bevidste og ansvarlige forbrugere. 
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Artikel 3 

 

Gennemførelsesmetoder 

 

1. I forbindelse med de aktioner, der iværksættes med henblik på at opfylde målsætningerne 

i artikel 2, gøres der fuldt ud brug af passende gennemførelsesmetoder, herunder især: 

 

 a) direkte eller indirekte central gennemførelse ved Kommissionen, og 

 

 b) fælles forvaltning sammen med internationale organisationer. 

 

2. For stå vidt angår stk. 1, litra a), må Fællesskabets finansielle bidrag ikke overstige 

følgende niveauer: 

 

 a) 50 % til en aktion, der har til formål at bidrage til opfyldelse af en målsætning, der 

indgår i en fællesskabspolitik for forbrugerbeskyttelse, undtagen i tilfælde af særlig 

stor nytteværdi, hvor Fællesskabets bidrag ikke må overstige 80 %, på de i bilag II 

angivne betingelser 
 

 b) 50 % af udgifterne til driften af et organ, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål 

af generel europæisk interesse, når støtten er nødvendig for at sikre, at 

forbrugerbeskyttelseshensyn varetages på fællesskabsplan, eller for at gennemføre 

vigtige målsætninger i programmet, på de i bilag II angivne betingelser, og 

 

 c) 95 % af udgifterne til driften af forbrugerorganisationer i Fællesskabet, som 

varetager forbrugernes interesser ved udviklingen af standarder for produkter og 

tjenesteydelser på fællesskabsplan, på de i bilag II angivne betingelser. 
 

3. Princippet om gradvis nedsættelse kan fraviges ved videreførelsen af finansielle bidrag 

til de i stk. 2, litra b) og c), omhandlede aktioner. 
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4. For så vidt angår stk. 1, litra a), kan en del af de finansielle bidrag fra Fællesskabet 

samfinansieres af Fællesskabet og en eller flere medlemsstater eller af Fællesskabet og 

andre deltagende landes kompetente myndigheder, når det er hensigtsmæssigt i 

betragtning af den tilstræbte målsætnings karakter. I så fald må Fællesskabets bidrag ikke 

overstige 50 %, undtagen i tilfælde af særlig stor nytteværdi, hvor Fællesskabets bidrag 

ikke må overstige 70 %.  

 

5. For så vidt angår stk. 1, litra a), kan de finansielle bidrag fra Fællesskabet også tildeles i 

form af faste tilskudsbeløb, når det er hensigtsmæssigt i betragtning af de berørte 

aktioners karakter. I forbindelse med sådanne finansielle bidrag finder de i stk. 2 og 4 

anførte procentsatser ikke anvendelse. Kriterierne for udvælgelse, overvågning og 

evaluering af sådanne aktioner tilpasses efter behov. 

 

6. Kriterierne for vurderingen af, om der er tale om særlig stor nytteværdi som omhandlet 

i stk. 2, litra a), og stk. 4, fastsættes på forhånd i det i artikel 7, stk. 1, litra a), 

omhandlede årlige arbejdsprogram. 

 

 

Artikel 4 

 

Programmets gennemførelse 

 

Kommissionen sikrer programmets gennemførelse efter bestemmelserne i artikel 7. 

 

 

Artikel 5 

 

Finansiering 

 

1. Den vejledende finansieringsramme for gennemførelsen af programmet fastsættes for 

den i artikel 1 nævnte syvårige periode, der begynder den 1. januar 2007, til 233 460 000 

EUR. 
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2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af det 

finansielle overslag. 

 

3. De samlede administrationsudgifter til programmet, herunder interne udgifter og 

forvaltningsudgifter for forvaltningsorganer, der oprettes eller udvides til 

administration af dette program, skal stå i et rimeligt forhold til de opgaver, der 

varetages i henhold til programmet, og godkendes af budget- og 

lovgivningsmyndigheden. 

 

 

Artikel 6 

 

Udvalg 

 

1. Kommissionen bistås af et udvalg (i det følgende benævnt "udvalget"). 

 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. 

dennes artikel 8.  

 

 Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder. 

 

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. 

 

 

Artikel 7 

 

Gennemførelsesforanstaltninger 

 

1. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages efter 

proceduren i artikel 6, stk. 2, for så vidt angår følgende områder: 
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 a) det årlige arbejdsprogram til gennemførelse af programmet, hvori der fastsættes 

prioriteringer og aktioner, som skal gennemføres, herunder tildelingen af ressourcer 

og kriterierne bl.a. for udvælgelse og støttetildeling og for procentsatsen for 

Fællesskabets bidrag 
 

 b) de nærmere bestemmelser for evalueringen af programmet, jf. artikel 10. 

 

2. Kommissionen vedtager alle andre nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af 

denne afgørelse. Udvalget underrettes herom. 

 

 

Artikel 8 

 

Tredjelandes deltagelse 

 

Programmet er åbent for deltagelse af: 

 

a) EFTA/EØS-landene i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i EØS-aftalen, 

og 

 

b) tredjelande, herunder især EU's nabolande, lande, der har ansøgt om EU-medlemsskab 

eller er kandidatlande eller tiltrædende lande, og de af de vestlige Balkanlande, der 

deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen, i overensstemmelse med betingelserne 

i de respektive bilaterale eller multilaterale aftaler om de generelle principper for disse 

landes deltagelse i Fællesskabets programmer. 

 

 

Artikel 9 

 

Internationalt samarbejde 

 

Under gennemførelsen af programmet fremmes forbindelserne med tredjelande, der ikke 

deltager i programmet, og relevante internationale organisationer. 
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Artikel 10 

 

Overvågning, evaluering og resultatformidling 

 

1. Kommissionen overvåger i nært samarbejde med medlemsstaterne gennemførelsen af 

aktionerne i programmet på baggrund af dettes målsætninger. Den rapporterer til udvalget 

og holder Europa-Parlamentet og Rådet underrettet. 

 

2. På opfordring af Kommissionen indsender medlemsstaterne oplysninger om 

gennemførelsen og virkningerne af dette program. 

 

3. Kommissionen sikrer, at programmet evalueres tre år efter dets igangsættelse, og når det 

er afsluttet. Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget konklusionerne af evalueringen og 

sine bemærkninger hertil. 

 

4. Kommissionen sørger for, at resultaterne af de aktioner, der iværksættes i henhold til 

denne afgørelse, gøres offentligt tilgængelige, og at kendskabet hertil udbredes. 

 

 

Artikel 11 

 

Ophævelse 

 

Afgørelse nr. 20/2004/EF ophæves. 

 

 

Artikel 12 

 

Overgangsforanstaltninger 

 

Kommissionen vedtager alle nødvendige foranstaltninger til at sikre overgangen mellem de 

foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til afgørelse nr. 20/2004/EF, og de foranstaltninger, 

der skal gennemføres i henhold til dette program. 
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Artikel 13 

 

Afsluttende bestemmelse 

 

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 

 

 

 

 

Udfærdiget i 

 

 

På Europa-Parlamentets vegne       På Rådets vegne 

 

Formand           Formand 
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BILAG I: Aktioner og redskaber, jf. artikel 2 

 

Målsætning I - Bedre forståelse af forbrugere og markeder 

 

Aktion 1: Overvågning og vurdering af markedstendenser af betydning for forbrugernes 

økonomiske og andre interesser, herunder gennemførelse af prisundersøgelser, 

udarbejdelse af oversigter over og analyse af klager fra forbrugerne, analyse af 

markedsføring på tværs af grænserne og af B2C-handel (handel mellem 

virksomheder og forbrugere) samt gennemførelse af undersøgelser af forandringer i 

markedsstrukturer. 

 

Aktion 2: Indsamling og udveksling af oplysninger, der kan udgøre et evidensgrundlag for 

udvikling af forbrugerpolitikken og for indarbejdelse af forbrugernes interesser i 

andre fællesskabspolitikker, bl.a. gennem undersøgelser af forbrugernes og 

virksomhedernes holdninger, forbrugerrelateret og anden markedsforskning i 

finansielle tjenesteydelser samt indsamling og analyse af statistiske oplysninger og 

andre relevante data, idet der til det statistiske arbejde eventuelt kan gøres brug af 

Fællesskabets statistiske program. 

 

Aktion 3: Indsamling, udveksling og analyse af data og udvikling af vurderingsredskaber, der 

kan udgøre et videnskabeligt evidensgrundlag vedrørende forbrugsvarers og 

tjenesteydelsers sikkerhed, herunder forbrugeres eksponering for kemiske 

produkter. 

 

Aktion 4: Etablering af en mekanisme til regelmæssig indberetning om forbrug og 

forbrugerbeskyttelse på det europæiske marked, baseret på indførelse af et 

permanent forbrugerinformations- og observationssystem på europæisk plan, 

som samler, behandler og analyserer de relevante oplysninger for at levere 

objektive, troværdige og sammenlignelige oplysninger, der gør det muligt for 

Fællesskabet og medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til beskyttelse af 

forbrugerne, evaluere resultaterne af disse foranstaltninger, fremme udveksling 

af oplysninger om den bedste praksis og garantere, at offentligheden holdes 

korrekt informeret om forbrugerspørgsmål på det indre marked. 
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Aktion 5: Statusopgørelse over eksisterende lovgivning, regler og sædvaner i 

medlemsstaterne og evaluering af, i hvor høj grad Fællesskabets lovgivning er 

gennemført i medlemsstaterne. 
 

Målsætning II - Bedre lovgivning om forbrugerbeskyttelse og et ensartet regelsæt for 

forbrugerbeskyttelse 
 

Aktion 6: Udarbejdelse af initiativer til lovgivning og andre former for regulering og fremme 

af selvregulering under inddragelse af de berørte parter, såsom de små og 

mellemstore virksomheders, mikrovirksomhedernes og 

håndværksvirksomhedernes respektive organisationer, herunder: 

 

  6.1. Sammenlignende analyse af markeder og reguleringsordninger. 

 

  6.2. Juridisk og teknisk ekspertise til udformning af politik vedrørende 

sikkerhed i forbindelse med tjenesteydelser. 

 

  6.3. Teknisk ekspertise til vurdering af behovet for 

produktsikkerhedsstandarder og til udarbejdelse af CEN-

standardiseringsmandater for varer og tjenesteydelser. 

 

  6.4. Juridisk og teknisk ekspertise til udformning af politik vedrørende 

forbrugernes økonomiske interesser. 

 

  6.5. Workshopper med berørte parter og sagkyndige. 

 

  6.6. En dialog mellem forbrugerorganisationer, repræsentanter for 

erhvervslivet - med særlig vægt på små og mellemstore virksomheder - og 

Kommissionen.  

 

  6.7. Juridisk og teknisk ekspertise til udformning af et 

harmoniseringsinstrument for forbrugerbeskyttelse og 

grænseoverskridende aftaler. 
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  6.8. Juridisk og teknisk ekspertise til udformning af retningslinjer for god 

forretningsskik, herunder et krav om, at producenten efter anmodning 

skal kunne underbygge sine udsagn om produktet eller tjenesteydelsen, 

og et krav om, at forbrugeren på forhånd modtager oplysninger om 

vilkårene for købet. 

 

Målsætning III - Bedre retshåndhævelse, overvågning og adgang til klage og til 

domstolsprøvelse 

 

Aktion 7: Koordinering af overvågnings- og håndhævelsesaktioner i forbindelse med 

anvendelsen af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, herunder: 

 

  7.1. Udvikling og vedligeholdelse af it-værktøjer (f.eks. databaser og 

informations- og kommunikationssystemer). 

 

  7.2. Uddannelse, seminarer og konferencer om håndhævelse. 

 

  7.3. Planlægning og udvikling af fælles håndhævelsesaktioner. 

 

  7.4. Fælles håndhævelsesaktioner på forsøgsbasis. 

 

  7.5. Analyse af håndhævelsesproblemer og -løsninger. 

 

Aktion 8:  Etablering af generelle institutionelle og juridiske rammer for samarbejdet 

mellem medlemsstaterne ved gennemførelsen af lovgivningen. 

 

Aktion 9: Finansiel støtte til specifikke fælles overvågnings- og håndhævelsesaktioner med 

henblik på forbedring af det administrative samarbejde og samarbejdet om 

håndhævelse for så vidt angår Fællesskabets lovgivning om forbrugerbeskyttelse, 

herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 

om produktsikkerhed i almindelighed1, og andre aktioner i forbindelse med 

administrativt samarbejde 

                                                 
1  EUT L 11 af 15.1.2002, s. 4. 
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Aktion 10: Overvågning og vurdering af sikkerheden i forbindelse med nonfoodvarer og 

tjenesteydelser, herunder: 

 

  10.1. Styrkelse af RAPEX-systemet for hurtig udveksling af oplysninger og 

udvidelse af dets anvendelsesområde under hensyntagen til udviklingen 

inden for udveksling af markedsovervågningsinformationer. 

 

  10.2. Teknisk analyse af advarselsunderretninger. 

 

  10.3. Indsamling og vurdering af data om risiciene ved specifikke forbrugsvarer 

og tjenesteydelser. 

 

  10.4. Støtte til videnskabelig rådgivning og risikovurdering, herunder de 

opgaver, der påhviler de uafhængige videnskabelige komitéer, som er 

oprettet ved Kommissionens afgørelse 2004/210/EF af 3. marts 2004 om 

oprettelse af videnskabelige komitéer inden for forbrugersikkerhed, 

folkesundhed og miljø1. 

 

  10.5. Videreudvikling af netværket for forbrugsvaresikkerhed, som omhandlet i 

direktiv 2001/95/EF. 

 

  10.6. Analyse af personskadedata og udvikling af retningslinjer for bedste 

praksis i forbindelse med forbrugsvarers og tjenesteydelsers sikkerhed og 

foranstaltninger med henblik på at sikre, at disse oplysninger er let 

tilgængelige for forbrugerne. 

 

  10.7. Udvikling af metoder og databasevedligeholdelse med henblik på 

indsamling af data om personskader i forbindelse med forbrugsvarers og 

tjenesteydelsers sikkerhed. 

                                                 
1  EUT L 66 af 4.3.2004, s. 45. 
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Aktion 11: Overvågning af, hvordan alternative tvistbilæggelsesordninger fungerer, og 

evaluering af deres virkninger for forbrugerne. 

 

Aktion 12: Overvågning af medlemsstaternes gennemførelse af lovgivningen om 

forbrugerbeskyttelse, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF 

af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne 

på det indre marked (direktivet om urimelig handelspraksis)1 og Europa-

Parlamentets og Rådets forordning nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om 

samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af 

lovgivning om forbrugerbeskyttelse (forordningen om 

forbrugerbeskyttelsessamarbejdet)2, og af nationale forbrugerpolitikker. 

 

Aktion 13: Specifik teknisk og juridisk ekspertbistand til forbrugerorganisationer og særlig til 

forbrugerorganisationer i de nye medlemsstater med det formål at støtte disses 

bidrag til håndhævelses- og overvågningsaktioner. 

 

Målsætning IV - Forøgelse af borgernes evne til at træffe bedre beslutninger, der vedrører 

deres interesser som forbrugere - mere oplyste, bevidste og ansvarlige forbrugere 

 

Aktion 14: Forbedring af kommunikationen med EU's borgere om forbrugerspørgsmål, 

herunder: 

 

  14.1. Konferencer, seminarer og møder med eksperter og berørte parter. 

 

  14.2. Publikationer om emner af interesse for forbrugerpolitikken. 

 

  14.3. Online oplysninger.  

 

Aktion 15: Udvikling og vedligeholdelse af offentligt og let tilgængelige databaser med 

oplysninger om håndhævelsen af og retspraksis i forbindelse med Fællesskabets 

lovgivning om forbrugerbeskyttelse.  

                                                 
1  EUT L  149 af 11.6.2005, s. 22. 
2  EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1. Ændret ved direktiv 2005/29/EF. 
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Aktion 16: Aktioner vedrørende oplysning om foranstaltninger til beskyttelse af forbrugerne og 

forbrugerrettigheder, navnlig i de nye medlemsstater, i samarbejde med 

forbrugerorganisationerne i disse lande. 

 

Aktion 17: Forbrugeruddannelse, herunder særlige aktioner rettet mod unge forbrugere, ældre 

forbrugere og særlige grupper af forbrugere, som klart har sværere ved at gøre 

deres interesser gældende, samt udvikling af interaktive onlineredskaber til 

uddannelse af forbrugerne. 

 

Aktion 18: Repræsentation af EF-forbrugernes interesser i internationale fora, herunder 

internationale standardiseringsorganer og internationale handelsorganisationer.  

 

Aktion 19: Uddannelse af personalet i regionale og nationale forbrugerorganisationer og i 

forbrugerorganisationer på fællesskabsplan samt andre kapacitetsopbyggende 

aktioner. 

 

Aktion 20: Finansiel støtte til fælles aktioner med offentlige organer eller almennyttige 

organisationer, som indgår i fællesskabsnetværk, der informerer forbrugerne og 

bistår dem med at udøve deres rettigheder og få adgang til retshjælp og juridisk 

rådgivning, mægling og andre former for alternative tvistbilæggelsesprocedurer, 

herunder Kommissionens SOLVIT-system; disse skal lægges ind under Det 

Europæiske Netværk af Forbrugercentre. Der lægges særlig vægt på støtte til de 

nye medlemsstater og tiltrædelseslande. 
 

Aktion 21: Finansiel støtte til driften af EF-forbrugerorganisationer, som repræsenterer 

forbrugernes interesser i forbindelse med udviklingen af standarder for varer og 

tjenesteydelser på fællesskabsplan. 

 

Aktion 22: Finansiel støtte til driften af Fællesskabets forbrugerorganisationer. 
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Aktion 23: Opbygning af kapaciteten hos forbrugerorganisationerne i medlemsstater, som 

har kortere tradition for forbrugerbeskyttelse og -deltagelse i udformningen af 

forbrugerpolitikken, ved at tilbyde dem uddannelse med henblik på at opbygge 

ekspertise samt finansiel støtte til oplysningskampagner og overvågning af 

Fællesskabets forbrugerlovgivning. 

 

Aktion 24: Specifik teknisk og juridisk ekspertbistand til forbrugerorganisationer med det 

formål at støtte disses deltagelse i og bidrag til høringer om forslag til lovgivning 

og andre politiske initiativer på fællesskabsplan på relevante politikområder som 

f.eks. politikker vedrørende det indre marked, tjenesteydelser af almen interesse og 

det tiårige rammeprogram for bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug. 

 

Målsætning V - Tilskyndelse til civilsamfundets, forskningsinstitutioners og berørte parters 

deltagelse i udformningen af forbrugerbeskyttelsespolitikker og opbygning af et 

internationalt samarbejde inden for forbrugerrelateret forskning for at opfylde samfundets 

behov og undgå overlapninger 

 

Aktion 25: Fremme og styrkelse af forbrugerorganisationer på fællesskabsplan. 

 

Aktion 26:  Netværksdannelse for ngo'er på forbrugerbeskyttelsesområdet og andre berørte 

parter.  

 

Aktion 27:  Styrkelse af rådgivende organer og mekanismer på fællesskabsplan. 

 

Målsætning VI - Integration af forbrugerpolitikken 

 

Aktion 28:  Udvikling og anvendelse af metoder til vurdering af Fællesskabets politikker og 

aktiviteter på forbrugerbeskyttelsesområdet. 

 

Aktion 29:  Udveksling med medlemsstaterne af bedste praksis i forbindelse med nationale 

politikker. 
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Målsætning VII - Fremme af internationalt samarbejde om forbrugerbeskyttelse 

 

Aktion 30:  Foranstaltninger med henblik på samarbejde med internationale organisationer. 

 

Aktion 31:  Foranstaltninger med henblik på samarbejde med tredjelande, der ikke deltager i 

programmet. 

 

Aktion 32:  Tilskyndelse til dialog mellem forbrugerorganisationer. 

 

Fælles for alle målsætninger 

 

Aktion 33: Finansiel støtte til specifikke projekter på fællesskabsplan eller nationalt plan til 

fremme af forbrugerpolitiske målsætninger, herunder projekter til fremme af 

grænseoverskridende udveksling af oplysninger og bedste praksis. 
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BILAG II: Støttemodtagere - kriterier for anvendelsen af artikel 3 

 

1.  De finansielle bidrag til de i artikel 3, stk. 2, litra a), omhandlede aktioner kan tildeles 

juridiske personer eller sammenslutninger af juridiske personer, herunder relevante 

uafhængige offentlige organer og regionale forbrugerorganisationer, der handler 

uafhængigt af industri og handel, og som er ansvarlige for projektgennemførelsen. 

 

2.  De finansielle bidrag til de i artikel 3, stk. 2, litra b), omhandlede aktioner kan tildeles 

forbrugerorganisationer i Fællesskabet, som 

 

 a)  er ikke-statslige almennyttige organisationer, som er uafhængige af industri, 

handels- og erhvervsinteresser eller andre modstridende interesser, og hvis 

primære formål og aktiviteter er fremme og beskyttelse af forbrugernes sundhed, 

sikkerhed og økonomiske interesser i Fællesskabet  

 

 b)  har fået til opgave at repræsentere forbrugernes interesser på fællesskabsplan af 

nationale forbrugerorganisationer i mindst halvdelen af medlemsstaterne, som 

ifølge nationale regler eller praksis repræsenterer forbrugerne, og som opererer 

på regionalt eller nationalt plan, og 

 

 c)  over for Kommissionen på tilfredsstillende måde har redegjort for deres 

medlemstal, vedtægter og finansieringskilder. 

 

3.  De finansielle bidrag til de i artikel 3, stk. 2, litra c), omhandlede aktioner kan tildeles 

forbrugerorganisationer i Fællesskabet, som 

 

 a)  er ikke-statslige almennyttige organisationer, som er uafhængige af industri, 

handels- og erhvervsinteresser eller andre modstridende interesser, og hvis 

primære formål og aktiviteter er at repræsentere forbrugernes interesser i 

standardiseringsprocessen på fællesskabsplan  
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 b)  i mindst to tredjedele af medlemsstaterne har fået til opgave at repræsentere 

forbrugernes interesser på fællesskabsplan  

 

  -  af organer, som ifølge nationale regler eller praksis repræsenterer nationale 

forbrugerorganisationer i medlemsstaterne, eller  

 

  -  i mangel af sådanne organer af nationale forbrugerorganisationer i 

medlemsstaterne, som ifølge nationale regler eller praksis repræsenterer 

forbrugerne, og som opererer på nationalt plan, og  

 

 c)  over for Kommissionen på tilfredsstillende måde har redegjort for deres 

medlemstal, vedtægter og finansieringskilder. 

 

4.  De finansielle bidrag til de i artikel 3, stk. 4, omhandlede aktioner kan tildeles et 

offentligt organ eller en almennyttig organisation, som er udpeget af den pågældende 

medlemsstat eller kompetente myndighed og godkendt af Kommissionen. 
 

 


