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• Barrierer på det indre marked virker hæmmende for virksomhedernes salg og forbrugernes
køb.

• Dette begrænser forbrugernes valgmuligheder, reducerer konkurrencens betydning for
effektiv prisdannelse og udgør en uudnyttet mulighed for økonomisk vækst.

• Forskning har vist, at de divergerende lovgivninger om urimelige "handelspraksis" (f.eks.
reklame, markedsføring og anden kommerciel kommunikation) er en betydelig barriere på
det indre marked, som hæmmer virksomhedernes muligheder for at markedsføre og sælge
deres produkter på tværs af grænserne, hvilket bidrager til en manglende forbrugertillid til
grænseoverskridende handel.

• Målet med dette forslag er at takle disse barrierer ved at harmonisere lovgivningen om
urimelig handelspraksis på et niveau, som sikrer et forbrugerbeskyttelsesniveau, som er
tilstrækkeligt højt til at skabe grundlag for forbrugernes tillid. Det indeholder også en
"indremarkedsklausul" om gensidig anerkendelse af nationale bestemmelser til
gennemførelse af direktivet, hvilket vil bidrage til at realisere det indre marked på dette
område.
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I 2002 forpligtede Europa-Kommissionen sig til at udvikle konsekvensanalyser af nye forslag.

Arbejdet i forbindelse med dette forslag går forud for denne forpligtelse og offentliggørelsen
af Kommissionens retningslinjer vedrørende gennemførelse af konsekvensanalyser. Denne
udvidede konsekvensanalyse skal derfor ses i sammenhæng med, at Kommissionens tilgang
er under udvikling og fortsat vil blive justeret i takt med de indhøstede erfaringer. Alligevel
udgør den et vigtigt skridt, når det handler om at sikre, at Kommissionens forslag bygger på
en systematisk analyse af de sandsynlige virkninger og et stærkere handlingsgrundlag end
tidligere krævet.

Denne udvidede konsekvensanalyse bygger på en række særligt bestilte kilder, som alle er
tilgængelige fra Kommissionens netsted1 Det drejer sig om følgende:

• 169 høringssvar i forbindelse med grønbogen om forbrugerbeskyttelse og 113 svar på
opfølgningsmeddelelsen

• Kvantitative Eurobarometerundersøgelser af 2899 store og små virksomheder og 16 129
forbrugere fra hele EU vedrørende de problemer, man er stødt på, og mulighederne for at
løse disse2

                                                
1 http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm
2 Undersøgelsen blev gennemført i femten EU-medlemsstater fra 30. april og 10. juni 2002 og fra 26.

august og 23. september 2002 som led i standard-Eurobarometret 57.2 og Flash-Eurobarometret. I
forbrugerundersøgelsen blev der udvalgt forbrugere på 15 år og derover, og de "rå" resultater blev
vægtet, så de afspejlede hver medlemsstats andel af den samlede EU-befolkning. Målene blev opstillet
som: alle virksomheder - herunder landmænd - med 10 eller flere ansatte, som er etableret i EU og
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• En undersøgelser af nationale organisationer3 og europæiske forbrugercentre4

• En detaljeret IRUKnQGVHYDOXHULQJ på baggrund af ovenstående kilder, som GFA
Management udførte for Kommissionen5

• Adskillige undersøgelser, hvori medlemsstaternes nuværende lovgivning6 blev evalueret,
herunder en undersøgelse, hvori barriererne på det indre marked fastlægges gennem
komparativ analyse og den krævede indsats for gennemførelse af dette forslag vurderes. 7

I konsekvensanalysen tages også højde for Kommissionens analyser og andre eksisterende
analyser af det indre markeds tilstand og betydning.8

Resultatet af undersøgelser bør fortolkes forsigtigt; blot fordi en respondent udtrykker
interesse for at gøre noget, betyder det ikke nødvendigvis, at det faktisk vil ske. Imidlertid er
resultaterne af undersøgelsen pålidelige nok til at vurdere den relative betydning, som
respondenter tillægger forskellige faktorer.

)RUKnQGVHYDOXHULQJHQ blev drøftet på den workshop om dette emne, som Kommissionen
afholdt i januar 2003. Nogle deltagere sagde, at de var bekymrede over den anvendte metodes
effektivitet og fandt specielt virksomhedsundersøgelsen utilstrækkelig. Som det blev forklaret
på workshoppen, var der en høj svarprocent9 på undersøgelsen, og tilbagemeldingerne
supplerede svarene fra høringen (hvor der specifikt blev stillet et spørgsmål vedrørende de
sandsynlige konsekvenser), idet de nationale virksomhedsorganisationer blev opfordret til at
give deres synspunkter til kende. Eurobarometerundersøgelsen omfattede en række
virksomheder af forskellig størrelse (herunder en stor del små og mellemstore virksomheder)
for at muliggøre en kortlæggelse af konsekvenserne for de forskellige virksomhedsstørrelser.

                                                                                                                                                        

sælger eller henvender sig gennem reklamer til de endelige forbrugere. Virksomhederne blev udvalgt
efter fire kriterier: land (15 niveauer), geografisk placering, størrelse (3 niveauer: 10-49, 50-249 og
250+ ansatte), erhvervssektor (byggeri, industri, service og handel).

3 Der blev modtaget svar på 16 ud af 38 spørgeskemaer ud over de 77 høringssvar fra virksomhederne i
forbindelse med grønbogen.

4 Formålet med forbrugercentrene er at hjælpe forbrugerne med at udnytte det indre marked. Da
undersøgelsen blev gennemført, var der 14 forbrugercentre fordelt på 12 medlemsstater; nu er der 15
fordelt p 13 medlemsstater.

5 Forhåndsevaluering af de muligheder, som blev beskrevet i grønbogen om forbrugerbeskyttelse i EU,
GFA Management.

6 Undersøgelserne af V.I.E.W, Price Waterhouse og Lex Fori findes på
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/studies/inde
x_en.htm

7 Der henvises til den analyse af national “fairness” lovgivning udført under ledelse af Prof. Dr. Reiner
Schulze og Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke som kan ses på
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/studies/inde
x_en.htm

8 Se f.eks. Økonomisk reform: rapport om Fællesskabets produkt-
og kapitalmarkeder, KOM(2002) 743 endelig.

9 Se GFA op.cit. s. 81.
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����(W�XIXOGVW QGLJW�LQGUH�PDUNHG��YLUNVRPKHGHU��IRUEUXJHUH�RJ�¡NRQRPLHQ�JnU�JOLS�DI
IRUGHOH

Det grundlæggende problem er, at det indre markeds forbrugerdimension er underudviklet.
Kort sagt betyder særlige retlige barrierer, forårsaget af den opsplittede lovgivning om
urimelig handelspraksis, omkostninger, kompleksitet og uvished for virksomheder samt
manglende forbrugertillid til grænseoverskridende transaktioner. Dette svækker henholdsvis
virksomhedernes muligheder for grænseoverskridende salg til forbrugerne og forbrugernes
muligheder for at købe. Det heraf følgende lave omfang af grænseoverskridende transaktioner
begrænser forbrugernes valgmuligheder, reducerer konkurrencens betydning for effektiv
prisdannelse og udgør en uudnyttet mulighed for økonomisk vækst.

I dette afsnit gennemgås først (1.2) de generelle følger af det underudviklede indre marked på
dette område, for så vidt angår priser og virksomhedernes og forbrugernes adfærd. Derefter
ses (1.3) på de problemer, som forårsager disse problemer i forbindelse med barrierer på det
indre marked. Endelig (1.4) analyseres de særlige problemer i forhold til nationale love og
handelspraksis, som giver anledning til disse barrierer på det indre marked.

��� 'HW�LQGUH�PDUNHGV�XQGHUXGYLNOHGH�IRUEUXJHUGLPHQVLRQ

På 'HW�(XURS LVNH�5nG� L� /LVVDERQ�blev der fastsat et mål om at gøre EU til "den mest
konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan
skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed." Der
blev lagt vægt en fuld gennemførelse af det indre marked gennem forenkling af de
lovgivningsmæssige rammer og øget forbrugertillid.

Det fremgår fra en lang række kilder, at fremskridtene i fuldendelsen af GHW� LQGUH�PDUNHG
IRU�YLUNVRPKHGHUQHV�VDOJ�WLO�IRUEUXJHUH�HU�JnHW�L�VWn:

• Der er stadig væsentlige prisforskelle, og priskonvergensen er stagnerende.

– Priserne inden for den enkelte medlemsstat varierer 5 % i forhold til det
nationale gennemsnit på tværs af EU varierer priserne 20 % eller mere10

– 51 % af forbrugerne i EU havde bemærket prisforskelle for det samme produkt
fra en medlemsstat til en anden11.

• Virksomhederne markedsfører ikke deres produkter til forbrugere på tværs af grænserne

– Markedsføring (herunder reklame) og salg til forbrugere har været stagnerende
siden 1991 og ligger fortsat på et næsten ubetydeligt niveau12

– 55% af EU's forbrugere havde ikke set eller hørt grænseoverskridende
reklamer eller oplysninger inden for de sidste 12 måneder. 13

• Kun få forbrugere handler på tværs af grænserne

                                                
10 KOM(2001) 736 endelig.
11 Eurobarometer 57.2.
12 KOM(2002) 743 endelig.
13 Eurobarometer 57.2.
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– Forbrugernes tillid til grænseoverskridende handel har været stagnerende på
1991-niveau, og den har ikke ført til betydelig grænseoverskridende handel i
praksis.14

– 13 % af forbrugerne har foretaget et eller flere grænseoverskridende indkøb
inden for de sidste 12 måneder.

– Kun 5% af forbrugerne siger, at de har åbnet en bankkonto i et andet land, selv
om 12 % siger, at de ville overveje at dette i løbet af de næste 5 år. 15

.RQVHNYHQVHUQH heraf er som følger:

• Den enkelte IRUEUXJHU især i de små medlemsstater går glip af muligheden for at gøre et
godt køb og/eller anskaffe sig innovative produkter. Dette skyldes ikke en principiel
modvilje mod grænseoverskridende handel: 53 % af forbrugerne i EU ville enten med
sikkerhed eller sandsynligvis overveje grænseoverskridende handel for at købe et produkt,
der er billigere eller bedre. 16

• 9LUNVRPKHGHUQH, især små- og mellemstore virksomheder, har svært ved at drage fordel
af andre markeder inden for EU, som kunne bidrage til deres vækst

• (8
V økonomi går overordnet glip af en potentiel vækst i BNP.

Der er en betydelig potentiel ¡NRQRPLVNH�JHYLQVW ved at takle disse problemer. I en rapport,
som blev bestilt af The European Financial Services Round Table, anslås de potentielle
omkostningsbesparelser i forbindelse med et velfungerende indre marked for detailsalg af
finansielle tjenesteydelser at kunne udgøre 5 mia. EUR årligt med en potentiel stigning i den
økonomiske vækst på 0,5 %. 17

��� %DUULHUHU��VRP�K PPHU�GHW�LQGUH�PDUNHGV�IRUEUXJHUGLPHQVLRQ

Der er en række årsager til den nuværende stilstand. Disse kan inddeles i "naturlige" og
"politisk betingede" barrierer, som beskrives i grundtræk herunder. De specifikke retlige
barrierer, som skyldes divergerende lovgivninger om urimelig handelspraksis, undersøges
derefter mere detaljeret.

�1DWXUOLJH�EDUULHUHU�

Der findes �QDWXUOLJH�� EDUULHUHU i form af sprog og afstand. Disse vil aldrig helt blive
elimineret, men der er bevis for, at deres betydning er aftagende:

– (XURHQ har gjort det lettere for forbrugerne at forstå og sammenligne priser,
samtidig med at politiske foranstaltninger har udjævnet udgifterne til
grænseoverskridende bankoverførsler inden for eurozonen. 32 % af
virksomhederne gav udtryk for øget interesse for grænseoverskridende handel
efter euroens indførelse.18

                                                
14 Se GFA op.cit. s. 49-51.
15 Eurobarometer 58.1, finansielle tjenesteydelser.
16 Kilde: Eurobarometer-undersøgelse kan ses på

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl131_en.pdf
17 www.zew.de/erfstudyresults/
18 Eurobarometer 57.2 (2002).
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– (�KDQGHO har reduceret tidens og afstandens afskrækkende effekt, og der er
yderligere vækstpotentiale, i det mindste for visse produkter. 41% af
virksomhederne gav udtryk for øget interesse for grænseoverskridende handel
efter e-handelens opståen.19

– 6SURJEDUULHUHUQH� er aftagende. 53 % af EU's forbrugere siger, at de taler
mindst ét europæisk sprog ud over deres eget, 26 % taler to andre sprog, mens
71 % mener, at alle i EU burde kunne tale et andet europæisk sprog ud over
deres modersmål.20

�3ROLWLVN�EHWLQJHGH�EDUULHUHU�

Der findes også �SROLWLVN� EHWLQJHGH�� EDUULHUHU for grænseoverskridende salg og indkøb.
Disse barrierer opstår som følge af lovgivningen - f.eks. skattepolitik.

��� 2SVSOLWWHW�ORYJLYQLQJ�RP�XULPHOLJ�KDQGHOVSUDNVLV

På nuværende tidspunkt opstiller EU-direktiverne PLQLPXPVQRUPHU på særlige
forbrugerbeskyttelsesområder som f.eks. reklame, som medlemsstaterne har mulighed for,
men ikke er forpligtet til at forbedre. Dette betyder, at der i praksis opereres med ��
IRUVNHOOLJH�UHJHOV W (som snart vil blive til 25). Såvel virksomheder som forbrugere oplever
dette som et betydeligt problem.

)RU� YLUNVRPKHGHUQH�� XGJLIWHUQH� WLO� RYHUKROGHOVH� DI� GLVVH� UHJHOV W� KDU� HQ� DIVNU NNHQGH
YLUNQLQJ�Sn�GHQ�JU QVHRYHUVNULGHQGH�PDUNHGVI¡ULQJ�

• 47 % af virksomhederne angav kravet om RYHUKROGHOVH af forskellige nationale
bestemmelser vedrørende handelspraksis, reklamevirksomhed og andre
forbrugerbeskyttelsesbestemmelser som meget eller temmelig vigtige hindringer for
grænseoverskridende handel, hvorved dette emne blev betragtet som et lige stå stort
problem som skatteforskelle (46 %) og et større problem end sprogbarrierer (38 %).

• En undersøgelse, udført af European Mail Order Trade Association, viste, at fem af de to
største barrierer for salg på tværs af grænserne, som dens medlemmer havde oplevet, helt
eller delvist vedrørte IRUVNHOOH�L�QDWLRQDOH�EHVWHPPHOVHU om handelspraksis.

)RU� IRUEUXJHUH�� XVLNNHUKHG� RJ� PDQJOHQGH� WLOOLG� L� IRUELQGHOVH� PHG� JU QVHRYHUVNULGHQGH
KDQGHO

• I gennemsnit angav 18 % af forbrugerne i en undersøgelse for nylig ULQJH� MXULGLVN
EHVN\WWHOVH som en årsag til ikke at købe finansielle tjenesteydelser på tværs af grænserne,
mens andelen i én medlemsstat udgjorde 36 %21.

• I en anden undersøgelse angav 68 % af de forbrugere, som føle sig mindre sikre ved at
handle i en anden medlemsstat end deres egen, opfattelsen af ODYHUH� VWDQGDUG� L
IRUEUXJHUEHVN\WWHOVHVORYHQ som en meget eller temmelig vigtig årsag til deres manglende

                                                
19 Ibid.
20 Særligt Eurobarometer: "Europeans and Languages", EB 44.1b (februar 2001).
21 Eurobarometer 58.1, Finansielle tjenesteydelser.
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tillid. 76 % angav manglende tillid til udenlandske sælgere og en RSIDWWHOVH� DI� VW¡UUH
ULVLNR�IRU�VYLQGHO som en meget eller temmelig vigtig faktor.22

• En endnu højere andel følte sig afskrækket af XVLNNHUKHGHQ ved ikke vide, hvilken
forbrugerbeskyttelse, der gælder i andre EU-lande, idet 79 % af respondenterne angav dette
som en meget eller temmelig vigtig forhindring.23

Både virksomheder og forbrugere lider under HUKYHUYVGULYHQGH�� VRP� EHY JHU� VLJ� Sn
NDQWHQ�DI�ORYHQ, idet disse både skader forbrugerne direkte og fjerner forretningsgrundlaget
for lovlydige konkurrenter. European Advertising Standards Alliance konkluderede, at de
grænseoverskridende klager, som den behandler i langt de fleste tilfælde vedrører
erhvervsdrivende, som bevæger sig på kanten af lovgivningen, og som bevidst har sat sig for
at udnytte tomrummet mellem de nationale lovgivningssystemer.

.RQNUHWH�UHWOLJH�EDUULHUHU

Der findes GRNXPHQWDWLRQ for konkrete forskelle og de praktiske følger heraf i form af
høringer, undersøgelser og GFA's vurdering af disse, resultater fra ekspertgrupper under
nationale regeringer og gennemgribende retlige analyser, som Kommissionen har fået
udarbejdet. Følgende eksempler tjener til illustration.

• Forskellige retskilder og praksis øger forskningsudgifterne.

Nogle medlemsstater har en enkelt retsakt, som omfatter en eller flere "generalklausuler", som
beskytter forbrugerne (og ofte konkurrenterne) mod urimelig handelspraksis.24 I andre
medlemsstater er bestemmelserne kodificeret i privatretten eller civilretten.25 Andre igen har
ingen retlig ramme, men en række specifikke retlige bestemmelser i forskellige
lovgivninger.26

Imidlertid er lovgivning sjældent tilstrækkeligt til at afgøre, hvorvidt en praksis er urimelig. I
Tyskland skal der f.eks. foretages omfattende henvisning til retspraksis, mens der i Sverige ud
over handelsrettens retspraksis skal tages højde for ombudsmandens retningslinjer.

• Væsentlige forskelle i, hvilke typer af praksis der betragtes som urimelige, hvilket betyder,
at virksomhederne er nødt til at ændre deres forretningsmodel og/eller
markedsføringsstrategi.

F.eks. må sammenlignende tests foretaget af forbrugerorganisationer ifølge belgisk lov ikke
anvendes i reklamer. I andre medlemsstater (Italien, Tyskland, Østrig) ville dette være lovligt,
såfremt de oplysninger, som gives til forbrugerne er sandfærdige, fuldstændige og rimelige.

I Tyskland er bestemte praksis blevet fundet urimelige, fordi de sætter forbrugeren under et
moralsk pres. F.eks. blev et bryggeri for nylig dømt ved en tysk domstol, fordi det i sine
reklamer havde lovet at betale for at sikre en kvadratmeter afrikansk regnskov for hver kasse

                                                
22 Eurobarometer 57.2 og Flash-Eurobarometer 128: Public opinion in Europe: Views on business-to-

consumer cross-border trade, 14. november 2002.
23 Ibid. 68 % af respondenterne angav lavere forbrugerbeskyttelsesstandarder til at være en meget eller

temmelig vigtig faktor. Udgangspunktet var i hvert tilfælde: forbrugere, som føler sig mindre sikre ved
at handle i et andet EU-land end deres eget.

24 F.eks. Belgien, Danmark, Finland, Sverige, Tyskland og Østrig.
25 F.eks. Frankrig, Italien og Nederlandene.
26 F.eks. Irland og Det Forenede Kongerige.
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øl, der blev solgt.27 Akademiske analyser peger på, at det i mange andre medlemsstater ville
være særdeles usandsynligt, at en sådan praksis ville blive anset for at udgøre urimeligt pres.

Mens alle medlemsstater stiller skærpede krav i forbindelse med reklamer henvendt til børn,
er der betydelige forskelle i tilgangene. F.eks. forbød handelsretten i Finland en radioreklame
for en fast food-restaurantkæde, hvori et barn bad sin mor om at købe en hamburgermenu,
som var pakket ind i en legetøjsbåd af plastic28. Mens denne sag muligvis ville være bedømt
på lignende vis ved den italienske antitrustmyndighed29, gælder der i adskillige andre
medlemsstater (f.eks. Belgien, Tyskland og Østrig) mindre restriktive standarder for reklamer,
som er rettet mod børn og/eller for børns medvirken i reklamer. Således ville sagerne, som
blev behandlet ved den finske handelsret, sandsynligvis være blevet bedømt anderledes i disse
lande.

• Der anvendes forskellige "referenceforbrugere" ved vurdering af handelspraksis.

En vurdering af følgerne af en handelspraksis afhænger af, hvilke antagelser der gøres med
hensyn til, hvilke forbrugere der rammes og, hvordan de reagerer. De politiske afvejninger
vedrørende dette emne diskuteres i afsnit 7.3 herunder.

EF-Domstolen har i sine domme anvendt begrebet "den gennemsnitlige forbruger", som er en
"almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet forbruger". Denne afprøvning gør
det muligt at vurdere "den gennemsnitlige forbrugers" adfærd, f.eks. i forhold til relevante
kulturelle faktorer, således at det ikke blot antages, at den "gennemsnitlige forbruger" er
nøjagtigt den samme over alt i EU. Til gengæld indebærer den, at de nationale domstole skal
vurdere, hvorledes en handelspraksis påvirker en almindelige forbrugere, som forventes i
rimeligt omfang at kunne varetage sine egne interesser, og ikke forbrugere, som er særligt
udsatte eller godtroende.

Imidlertid anvender de nationale domstole ikke altid EF-Domstolens begreb om den
"gennemsnitlige forbruger". Således refererede den belgiske Cour de Cassation i Saint Brice-
sagen30 til den mindst opmærksomme forbruger, som ukritisk accepterer det, han får forelagt,
og som ikke er i stand til at gennemskue fælder, overdrivelser eller vildledende fortielser. I
den nylige reklamesag om en scanner31 beskrev Tysklands højesteret den "gennemsnitlige
forbruger" som en "tilfældig iagttager" i visse situationer, idet den henviste til det
referenceforbrugerbegreb, som tidligere er benyttet i tysk retspraksis.

Følgerne heraf er en betydelig UHWVXVLNNHUKHG�RJ�NRPSOHNVLWHW, som har en afskrækkende
virkning på grænseoverskridende aktiviteter for såvel virksomhederne som forbrugerne.

                                                
27 Oberlandesgericht� +DPP�� GRP� DI� ���� QRYHPEHU� ����� ±� .URPEDFKHU. Domstolen fandt, at sådanne

reklamer (psykisk eller juridisk) kunne tvinge forbrugerne til at indgå aftale og således være i modstrid
med § 1 i lov om illoyal konkurrence. I den videnskabelige litteratur har denne afgørelse fået kritisk
omtale (jf. %RWWHQVFKHLQ, WRP 2002, 1107).

28 07 1987:13. Ifølge handelsretten må et barn ikke indtage en central position i en reklame på en sådan
måde, at barnet råder en voksen til at købe et markedsført produkt.

29 Ifølge retspraksis for myndigheden vedrørende reklamer, hvori børn medvirker, betragtes sådanne
reklamer som urimelige, hvis de udnytter voksnes naturlige følelser over for børn og derved tvinger
dem til at købe et produkt, som de ellers ikke ville købe, eller ikke ville købe under de pågældende
omstændigheder (MI� Autorità per la concorrenza ed il mercato, afgørelse nr. 5755 af 5. marts 1998 –
Norad).

30 Cour de Cassation, dom af 12. oktober 2000 (Saint-Brice NV mod den belgiske stat).
31 %XQGHVJHULFKWVKRI, dom af 20. december 2001 – I ZR 215/98; VH�HQGYLGHUH�%XQGHVJHULFKWVKRI, dom af

20.10.1999 – I ZR 167/97 ("Orient-Tppichmuster").
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Der er V UOLJH� SUREOHPHU� IRU� VPn� RJ� PHOOHPVWRUH� YLUNVRPKHGHU, som skal afholde de
samme startomkostninger som større virksomheder, og for hvem etablering i en anden
medlemsstat sandsynligvis er mindre realistisk mulighed. Selv om etablering i en anden
medlemsstat ikke nødvendigvis er nogen let sag, viste en EMOTA-undersøgelse fra 2002, at
dens medlemmer stadig foretrækker at overtage eller samarbejde med en lokal virksomhed,
når de sælger på tværs af grænserne, bl.a. på grund af vanskelighederne med at forstå,
hvordan de nationale love fortolkes.

For så vidt angår IRUEUXJHUEHVN\WWHOVH medfører denne situation to betydelige problemer.
Visse områder af forbrugerbeskyttelsen er LNNH� RPIDWWHW� DI� J OGHQGH� I OOHVVNDEVUHW�� og
derfor findes der end ikke minimumsnormer for hele EU. Som eksempel kan nævnes
ferieklubber, som falder uden for timeshare-direktivets anvendelsesområde, og aspekter ved
forholdet mellem en virksomhed og en forbruger, når der er sket en transaktion, som ikke er
specificeret i kontrakten. Dertil kommer, at det er ekstremt� YDQVNHOLJ� DW� IRUNODUH
IRUEUXJHUQH�det komplicerede sammensurium af lovgivninger. Derfor er det ofte umuligt for
de nationale myndigheder at informere og uddanne deres forbrugere med hensyn til, hvilken
beskyttelse der gælder eller ikke gælder, hvis de handler andre steder i EU. Følgerne er
usikkerhed, der, som det blev demonstreret herover, afskrækker forbrugerne fra at købe på
tværs af grænserne.

���+YLONHQ�KRYHGPnOV WQLQJ�IRUYHQWHV�IRUVODJHW�DW�RSI\OGH"

Det RYHURUGQHGH PnO med forslaget er at opfylde kravene i ()�WUDNWDWHQV�DUWLNHO����RJ����
til fuldstændig gennemførelse af det indre marked gennem fjernelse af barriererne for den fri
bevægelighed for varer og tjenesteydelser og at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.
Forslaget skal opnå dette på en måde, som er i overensstemmelse med Kommissionens tilgang
til EHGUH�ORYJLYQLQJ.

Det V UOLJH�PnO er at IUHPPH�XGYLNOLQJHQ�DI�IRUEUXJHUQHV�KDQGHO�Sn�WY UV�DI�JU QVHUQH
VDPW�H�KDQGHO i hele EU ved at takle problemerne på det indre marked, hvilket skal ske ved at

• PLQGVNH� GH� EDUULHUHU�� VRP� YLUNVRPKHGHUQH� RSOHYHU, når de ønsker at markedsføre
produkter til den endelige forbruger, og som opstår på grund af divergerende lovgivning
om urimelig handelspraksis og

• ¡JH�IRUEUXJHUQHV�WLOOLG til grænseoverskridende transaktioner, især ved køb af produkter
fra virksomheder, som er etableret i en anden medlemsstat end deres egen, ved at

– fjerne usikkerheden om, hvilke adfærdsnormer de kan forvente fra
erhvervsdrivende i andre medlemsstater samt ved

– at sikre et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau ved alle transaktioner.

Forslagets PnOV WQLQJHU er derfor at

• sikre, at forbrugerne ikke behandles urimeligt af virksomhederne, og især at de ikke
udsættes for vildledende eller aggressiv adfærd fra de erhvervsdrivendes side, eller at deres
valgfrihed svækkes på anden vis

• sikre, at lovlydige virksomheder er i stand til at markedsføre produkter på tværs af
grænserne og på tværs af EU, uden at skulle ændre deres virksomhedsstrategier eller
påtage sig urimelige omkostninger.
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)RUGHOHQH herved omfatter øgede valgmuligheder for forbrugerne, et pres, som skaber
effektiv prisdannelse og priskonvergens32, effektiv konkurrence og makroøkonomiske fordele
fra et bedre fungerende indre marked. Som forklaret herover vil dette bidrage til at nå målet
fra 'HW� (XURS LVNH� 5nG� L� /LVVDERQ om at forbedre EU's konkurrenceevne og skabe
bæredygtig økonomisk vækst. Det tager højde for de ønsker, som (XURSD�3DUODPHQWHW�har
givet udtryk for, bl.a. en opfordring til at prioritere indførelsen af fælles generelle
bestemmelser, som kan sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, og en understregning af, at
den nuværende lovgivning forhindrer gennemførelsen af et reelt indre marked for
forbrugerne33. Det stemmer også overens med Kommissionens prioriteringer, som angivet i
VWUDWHJLHQ�IRU�GHW�LQGUH�PDUNHG og i VWUDWHJLHQ�IRU�IRUEUXJHUSROLWLNNHQ.

Endelig vil en indsats på dette område også medføre politiske fordele, idet den baner vejen for
HQ�NODUHUH�LGHQWLILNDWLRQ�DI�IRUEUXJHUUHWWLJKHGHUQH�på EU-plan, som både vil bidrage til at
fremme bevidstheden om EU og bringe det W WWHUH�Sn�(8�ERUJHUQH�på en meget praktisk
måde. Ud over de markedsforvridninger, som urimelig handelspraksis forårsager, skader den
ofte også de enkelte forbrugeres velbefindende ved at påføre dem alvorlige bekymringer og
kvaler. EU kan således yde et reelt bidrag til EU-borgernes GDJOLJH�YHOEHILQGHQGH.

��� +9,/.(� 32/,7,6.(� )25$167$/71,1*(5� .$1� ,6�5� 6,.5(� 23)</'(/6(� $)

0c/6�71,1*(1"

En analyse har vist, at hovedårsagen til barriererne er indholdet i og forskellene mellem de
nationale love om urimelig handelspraksis (især metoder til salg til forbrugere, herunder
reklame og markedsføring). Dette har ført til adskillige IRUHO¡ELJH�NRQNOXVLRQHU:

• Enhver ændring vil nødvendigvis skulle omfatte lovgivning.

Problemernes vil ikke kunne takles uden ændringer i lovgivningen. Årsagerne hertil er af
interessenter som f.eks. EASA34 blevet forklaret med, at uoverensstemmelserne mellem
medlemsstaternes ikke-lovgivningsmæssige tilgange skyldes divergerende lovgivning: "De
vigtigste uoverensstemmelser mellem de nationale love er direkte foranlediget af forskelle i
national lovgivning og vil først blive fjernet sammen med disse". For at opfylde
Kommissionens målsætning skal enhver ændring således omfatte lovgivning.

                                                
32 Som det hedder i den seneste Cardiff-rapport, (FRQRPLF� 5HIRUP�� UHSRUW� RQ� WKH� IXQFWLRQLQJ� RI

&RPPXQLW\�SURGXFW�DQG�FDSLWDO�PDUNHWV, kan en øget udvikling af forbrugernes grænseoverskridende
handel og e-handel også bidrage til at skabe priskonvergens ved at presse priserne nedad. Se
KOM(2002) 743 endelig.

33 "Europa-Parlamentet…finder, at vedtagelsen af fælles almindelige regler, der gør det muligt at nå et
højt forbrugerbeskyttelsesniveau, bør prioriteres," Europa-Parlamentets beslutning om indvirkningen af
grønbogen om forbrugerbeskyttelse i Den Europæiske Union på den fremtidige europæiske
forbrugerbeskyttelsespolitik, 13. marts 2003, afsnit 1. "Europa-Parlamentet….er af den opfattelse, at
maksimal harmonisering kan være et effektivt middel til at fjerne opsplitningen af lovgivningen om
markedsføringsskik og forbrugerbeskyttelse på det indre marked, så det fungerer mere smidigt og
dermed øger forbrugerens tillid; …understreger, at målet for maksimal harmonisering skal være et højt
forbrugerbeskyttelsesniveau….er overbevist om, at principperne om gensidig anerkendelse og
anvendelse af oprindelseslandets ret kun kan anvendes til alles fulde tilfredshed, hvis der gennemføres
den fornødne harmonisering og et højt beskyttelsesniveau." Europa-Parlamentets beslutning om
perspektiverne vedrørende den retlige beskyttelse af forbrugere på baggrund af Kommissionens
grønbog om forbrugerbeskyttelse i Den Europæiske Union, 13. marts 2003, afsnit 6-8.

34 EASA er en sammenslutning af nationale, selvregulerende reklameorganisationer og organisationer,
som repræsenterer reklameindustrien i Europa.
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• Ændringerne skal foretages på EU-plan.

Medlemsstaterne vil ikke kunne takle dette problem alene, eftersom barriererne på det indre
marked skyldes forskellene mellem medlemsstaterne. Den mest effektive løsning, som tager
højde for subsidiaritetsprincippet, var derfor en tilgang med harmonisering på EU-plan. I
GFA-undersøgelsen blev forskellige scenarier analyseret, og tre muligheder blev behandlet
indgående: opretholdelse af �VWDWXV�TXR� eller to tilgange baseret på ændringer, nemlig den
�VSHFLILNNH� RJ�GHQ��EODQGHGH��WLOJDQJ:

0RGHO����VWDWXV�TXR

Denne model indebærer opretholdelse af den eksisterende EU-forbrugerlovgivning, men også
indførelse af nye direktiver. Den eneste handling, som ses i alle tre scenarier, består i at
forbedre medlemsstaternes samarbejde om håndhævelse af den gældende lovgivning. Dette
vil blive omfattet af et særskilt forslag fra Kommissionen.

0RGHO����6 UOLJ�WLOJDQJ

Dette er den traditionelle lovgivningstilgang, hvor man takler et særligt problem, når det
opstår (f.eks. timeshare, dørsalg) ved at udstede et direktiv, som fastsætter minimumsnormer
for forbrugerbeskyttelsen. Medlemsstaterne kan (men ikke er forpligtet til) at forbedre disse
normer for deres erhvervsdrivende/forbrugere.

)RUGHOH 8OHPSHU

• Skræddersyet løsning til et særligt
problem, samtidig med at der kun
kræves minimale ændringer af
medlemsstaterne.

• Minimumsnormer og manglende
harmonisering gør barriererne på det
indre marked varige.

• Sikrer ikke et højt beskyttelsesniveau i
hele EU.

• Lovgivningen forældes efterhånden
som markedet udvikler sig.

• Gældende I OOHVVNDEVUHW fokuserer
kun på forholdet forud for salget.

0RGHO����%ODQGHW�WLOJDQJ

Denne tilgang omfatter et direktiv, der fastlægger en fælles, fuldt harmoniseret
rammelovgivning vedrørende urimelig handelspraksis, og indfører princippet om gensidig
anerkendelse i lovene i de medlemsstater, hvor den erhvervsdrivende er etableret (en såkaldt
"oprindelseslandstilgang"). Den indebærer fastlæggelse af principper for definitionen af og
indsatsen mod urimelig handelspraksis i alle sektorer med anvendelse af enhver teknologi
eller ethvert medium. Det vil stadig være muligt at lovgive om særlige problemer eller
sektorer, men der vil være mindre behov herfor, og fokus vil i højere grad være rettet mod
kontrakforhold end mod urimelig handelspraksis.

)RUGHOH 8OHPSHU

• Harmonisering reducerer barriererne• Vil sandsynligvis kræve større
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på det indre marked.

• Indførelse af generelle principper gør
lovgivningen "fremtidssikret",
efterhånden som markedet udvikler
sig.

• Der skabes et "sikkerhedsnet" på
områder, hvor der ikke findes særlig
beskyttelse.

• Ved en tilgang baseret på "principper"
undgås uforholdsmæssige lovindgreb.

• Muliggør ny undersøgelse af andre
minimumsbestemmelser, middel til at
takle eftersalgsproblemer for
forbrugerne.

tilpasningsindsats af medlemsstater.

• Er afhængig af, at den krævede
retssikkerhed er opnået.

��� +9,/.(� 9,5.1,1*(5� �� 326,7,9(� 2*� 1(*$7,9(� �� )259(17(6� '(� )256.(//,*(

02'(//(5�$7�)c"

I dette afsnit gives en vurdering af de fire scenariers virkninger opstillet i tabelform: Model 1-
3 som beskrevet herover ("status quo-tilgangen", den "særlige" og den "blandede" tilgang)
samt en udgave af den "blandede" tilgang, som er justeret til at maksimere de positive
virkninger (model 3b). Derefter sammenlignes scenarierne, og model 3b udvælges som det
foretrukne scenario.

����.RQVHNYHQVDQDO\VH��PRGHO��������D�RJ��E

Første fase bestod i at vurdere virkningerne af "status quo-tilgangen", den "særlige" samt den
"blandede" tilgang for at afgøre, hvilken model der bør udvikles og overvejes nærmere. Dette
var genstand for en grundig undersøgelse i GFA-undersøgelsen, som i den forbindelse
benyttede høringssvarene på dette spørgsmål samt dokumentation fra undersøgelser. Set i
lyset af GFA's resultater var der i analysens anden fase fokus på, hvordan den blandede
tilgang, som skønnedes at være den mest effektive tilgang, bedst kunne justeres til at
maksimere de positive virkninger.

Dette scenario, PRGHO��E, indeholder en anderledes tilgang på visse nøglepunkter, hvor det i
GFA-undersøgelsen påpegedes, at den oprindelige tilgang kunne forventes at skabe
problemer.

• Det oprindeligt foreslåede kategorier, som indeholdt RSO\VQLQJVSOLJW� RJ� NUDY� WLO
HIWHUVDOJVVHUYLFH�RJ�NODJHEHKDQGOLQJ�EOHY�DIVNDIIHW, fordi GFA-undersøgelsen viste, at
omkostningerne for virksomhederne ikke stod mål med forbrugernes fordel. Disse emner
blev derfor EHKDQGOHW� Sn� HQ� DOWHUQDWLY�PnGH i scenario 3b. I stedet for at specificere,
hvilken eftersalgsservice en virksomhed skal yde, anvendes de samme principper ved alle
faser i forholdet mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren. F.eks. må en
erhvervsdrivende ikke vildlede en forbruger om den tilbudte eftersalgsservice eller om
behovet for udskiftning eller reparation, hverken før eller efter salget. Frem for en generel
oplysningspligt definerer forslaget udeladelse af væsentlige oplysninger, som ikke fremgår
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tydeligt af sammenhængen, som vildledende, og det indeholder en angivelse af absolut
afgørende oplysninger, som en forbruger skal have adgang til for at kunne træffe en
transaktionsbeslutning.

• I GFA-undersøgelsen blev virksomhederne bedt om at komme med forslag til en tilgang til
EU-kodekser, ifølge hvilken adfærdskodekser, som er offentliggjort af virksomhederne,
kan gøres bindende for medlemmerne. Det ville være op til virksomheden selv at tilslutte
sig en kodeks. Men hvis virksomheden ikke overholder kodeksen, vil den anses for at have
afgivet urigtige oplysninger og således handlet urimeligt. Virksomhedernes reagerede
stærk og påpegede, at udarbejdelse af EU-kodekser ville være positivt, men såfremt de
blev gjort bindende på denne måde, ville det sandsynligvis afholde virksomhederne fra at
tilslutte sig dem. Tilgangen er derfor blevet justeret i model 3b. Overtrædelse af en
kodeksforpligtelse vil kun blive anset for urimelig på visse meget præcise betingelser, som
angiver, at overtrædelsen har samme virkning som vildledende oplysninger, der kan
forventes at medføre en væsentlig forvridning af forbrugerens beslutning i forbindelse med
et produkt.
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7DEHO����.RQVHNYHQVDQDO\VH�DI�DOWHUQDWLYH�WLOJDQJH�WLO�ORYJLYQLQJ�RP�XULPHOLJ�KDQGHOVSUDNVLV

6\PEROHU� á�positiv virkning; "�uklar nettovirkning; à�negativ virkning; - ingen virkning

9LUNQLQJ %HVNULYHOVH ���6WDWXV�TXR ���6 UOLJ�WLOJDQJ ��� %ODQGHW� WLOJDQJ� PHG
RSO\VQLQJVSOLJW�
HIWHUVDOJVVHUYLFH�
ELQGHQGH
DGI UGVNRGHNVHU

�E��%ODQGHW�WLOJDQJ�PHG
Y VHQWOLJ� XGHODGHOVH�
VDPPH� SULQFLSSHU� IRU
I¡U�� RJ� HIWHUVDOJ�
PLOGHUH�DGI UGVNRGHNV�
EHVWHPPHOVHU

�NRQRPLVNH�NRQVHNYHQVHU

Presser priserne
nedad og udvikling
mod priskonvergens

Gennemsnitlig prisforskel for
detailprodukter på 30 %
mellem medlemsstaterne, men
kun 5 % inden for
medlemsstaterne35. 53 % af
forbrugerne i EU ville enten
med sikkerhed eller
sandsynligvis overveje
grænseoverskridende handel
for at købe et produkt, der er
billigere eller bedre. 51 % af
forbrugerne i EU havde
bemærket prisforskelle for det
samme produkt fra en
medlemsstat til en anden. Selv
et lille antal forbrugere, som
handler på tværs af grænserne,
kan påvirke priserne i den
enkelte medlemsstats

à

Det er dokumenteret, at
priskonvergensen er gået
i stå. Der er ikke
grundlag for at forudse
fornyet priskonvergens
uden politiske ændringer.

à

Ventes ikke at få denne
virkning, fordi den
politisk betingede
opsplitning, som afholder
virksomheder fra
grænseoverskridende
markedsføring vil
fortsætte og endda blive
skærpet pga. ny
lovgivning og
udvidelsen.

"

Fordelene ved
harmonisering ville gøre
det lettere for
virksomhederne at
markedsføre og for
forbrugernes at købe;
fordelene ventes dog
modvirket i nogen grad
pga. ekstra omkostninger
vedr. oplysningspligten
og krav til
eftersalgsservice.

á

Fordele ved
harmonisering og
konsekvent fjernelse af
politisk betingede
barrierer for
virksomheder og
forbrugere, bør bane
vejen for øget handel på
tværs af grænserne og for
lavere
overholdelsesomkostning
er, hvilket vil fremme
priskonvergens og presse
priserne nedad.

                                                
35 KOM(2001) 736 endelig, s. 6.
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9LUNQLQJ %HVNULYHOVH ���6WDWXV�TXR ���6 UOLJ�WLOJDQJ ��� %ODQGHW� WLOJDQJ� PHG
RSO\VQLQJVSOLJW�
HIWHUVDOJVVHUYLFH�
ELQGHQGH
DGI UGVNRGHNVHU

�E��%ODQGHW�WLOJDQJ�PHG
Y VHQWOLJ� XGHODGHOVH�
VDPPH� SULQFLSSHU� IRU
I¡U�� RJ� HIWHUVDOJ�
PLOGHUH�DGI UGVNRGHNV�
EHVWHPPHOVHU

hjemmemarked, som det er set
ved UK’s automobilsektor36.

Ændre den
geografiske
fordeling af den
økonomiske
aktivitet.

Grænseoverskridende handel,
som gøres lettere, idet fysisk
etablering ikke er nødvendig,
kan potentielt være en fordel
for landdistrikter og/eller
distrikter, som ikke geografisk
er tæt på en anden
medlemsstat.

à

Barrierer for
grænseoverskridende
markedsføring pga.
opsplitning vil fortsat
eksistere.

à

Barrierer for
grænseoverskridende
markedsføring pga.
opsplitning vil fortsat
eksistere.

á

Harmoniseringen vil
fremme den
grænseoverskridende
handel, men virkningen
begrænses muligvis af
øgede omkostninger i
forbindelse med
oplysningspligten/
bestemmelser om
eftersalgsservice.

á

Harmonisering vil lette
den grænseoverskridende
handel, hvilket gør det
mindre nødvendigt for
erhvervsdrivende at
etablere sig i en anden
medlemsstat for at
markedsføre sine
produkter her.

Virkning på
priskonkurrencen
internationalt

Fremme af priskonkurrencen
vil sætte EU-virksomheder i
stand til at konkurrere mere
effektivt på markederne uden
for EU.

à

Ingen virkning

à

Mulige stigninger pga.
større opsplitning som
følge af ny lovgivning og
udvidelsen.

"

Harmoniseringens
virkning på
priskonkurrencen
begrænses af udgifterne
til
oplysningspligten/kravet

á

Et pres på priserne sætter
EU-virksomhederne i
stand til at konkurrere
effektivt på markederne
uden for EU.

                                                                                                                                                                                                                                                   
36 http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/price_diffs.
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9LUNQLQJ %HVNULYHOVH ���6WDWXV�TXR ���6 UOLJ�WLOJDQJ ��� %ODQGHW� WLOJDQJ� PHG
RSO\VQLQJVSOLJW�
HIWHUVDOJVVHUYLFH�
ELQGHQGH
DGI UGVNRGHNVHU

�E��%ODQGHW�WLOJDQJ�PHG
Y VHQWOLJ� XGHODGHOVH�
VDPPH� SULQFLSSHU� IRU
I¡U�� RJ� HIWHUVDOJ�
PLOGHUH�DGI UGVNRGHNV�
EHVWHPPHOVHU

om eftersalgsservice.

Invirkning på nye
medlemslande

I kandidatlandene er
prisniveauet for forbrugsvarer
i detailhandelen kun halvt så
højt som i EU-1537. Derfor
kunne sidstnævnte høste
særlige fordele ved øget
grænseoverskridende handel.

à

Set i lyset af
prisforskellene betyder
barriererne for handel på
tværs af grænserne især,
at de nye medlemslande
går glip af en god
mulighed.

à

Set i lyset af
prisforskellene betyder
barriererne for handel på
tværs af grænserne især,
at de nye medlemslande
går glip af en god
mulighed.

á

Dette vil hjælpe de
erhvervsdrivende i
tiltrædelseslandene til at
drage fordel af det indre
marked gennem en
forenkling af
lovgivningen og sikre et
beskyttelsesniveau, som
kan anspore forbrugerne
til at købe mindre kendte
mærker. Imidlertid kan
bestemmelser om
eftersalgsservice og
oplysningspligt medføre
øgede udgifter for de
erhvervsdrivende.

á

Dette vil hjælpe de
erhvervsdrivende i
tiltrædelseslandene til at
drage fordel af det indre
marked gennem en
forenkling af
lovgivningen og en
reduktion af
overholdelsesomkostnine
rne samt sikre et
beskyttelsesniveau, som
kan anspore forbrugerne
til at købe mindre kendte
mærker.

Øget handel på tværs
af grænserne.

Gennem en generel reduktion
af virksomhedernes

à à " á

47 % af virksomhederne

                                                
37 3XUFKDVLQJ� SRZHU� SDULWLHV� DQG� UHODWHG� HFRQRPLF� LQGLFDWRUV� IRU� (8�� DFFHGLQJ� DQG� FDQGLGDWH� FRXQWULHV� DQG� ()7$��Silke Stapel, Statistics in Focus Theme 2 56/2002,

Eurostat.



17
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�E��%ODQGHW�WLOJDQJ�PHG
Y VHQWOLJ� XGHODGHOVH�
VDPPH� SULQFLSSHU� IRU
I¡U�� RJ� HIWHUVDOJ�
PLOGHUH�DGI UGVNRGHNV�
EHVWHPPHOVHU

omkostninger til
markedsindtrængning og
overholdelse kombineret med
større forbrugertillid og -
beskyttelse efter salget.

Der vil fortsat være
lovgivningsmæssig
opsplitning, hvorfor der
ikke er grund til at
antage, at omkostninger
til markedsindtrængning
vil blive reduceret, eller
at tilliden vil øges.

Der vil fortsat være
lovgivningsmæssig
opsplitning, hvorfor der
ikke er grund til at
antage, at omkostninger
til markedsindtrængning
vil blive reduceret, eller
at tilliden vil øges. Nye
direktiver kan forværre
problemet og yderligere
hæmme den
grænseoverskridende
handel.

"Minimumsharmoniserin
g=ingen
harmonisering=retsusikk
erhed."38

Lignende fordele som
den anden "blandede"
tilgang, men
omkostningerne som
følge af bestemmelserne
om eftersalgsservice
risikerer at hæmme den
grænseoverskridende
markedsføring.

angav kravet om
overholdelse af
forskellige nationale
bestemmelser vedrørende
handelspraksis,
reklamevirksomhed og
andre
forbrugerbeskyttelsesbest
emmelser som meget
eller temmelig vigtige
hindringer for den
grænseoverskridende
reklame og
markedsføring. 68 %
EU's virksomheder
mener, at en
harmonisering af de
nationale bestemmelser
er en meget effektiv eller
rimeligt effektiv metode
til at gøre salg og/eller
annoncering lettere i hele
EU. 79 % af de mere
skeptiske forbrugere
sagde, at det at nyde

                                                                                                                                                                                                                                                   
38 Østrigs handelskammer, citeret i GFA-undersøgelsen op.cit., side 93.
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samme rettigheder og
beskyttelse i udlandet
som i hjemlandet er
meget eller temmelig
vigtig for at øge deres
tillid til
grænseoverskridende
handel.

Reducere
omkostningerne i
forbindelse med
markedsindtrængnin
gen.

"En virksomhed, som
beskæftiger sig med
distancesalg af kosmetik var
nødt til at udstationere en
juridisk medarbejder i en
anden medlemsstat på fuld tid
i et halvt år for at vurdere,
hvordan virksomhedens
detailmodel skulle tilpasses til
medlemsstatens
bestemmelser. Virksomheden
besluttede i sidste ende ikke at
bevæge sig ind på markedet,
da det ville have krævet en

à

Ingen ændringer, da den
vigtigste barriere -
opsplitningen og heraf
følgende
overholdelsesomkostning
er ikke berøres.

à

Ingen ændringer, da den
vigtigste barriere -
opsplitningen og heraf
følgende
overholdelsesomkostning
er ikke berøres.

"

Harmoniseringen ville
reducere omkostninger i
forbindelse med
markedsindtrængningen,
men bestemmelserne om
eftersalgsomkostninger,
vil sandsynligvis øge
disse, hvilket samlet vil
give en neutral eller
negativ virkning.

á

Dette problem ville blive
fjernet gennem
harmonisering af
bestemmelserne og
indremarkedsklasulen i
direktivet.
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markant ændring af deres
virksomhedsmodel."39

Særlige påvirkning
for små og
mellemstore
virksomheder.

à

Det nuværende barrierer
for grænseoverskridende
handel fortsætter. De har
en særlig indvirkning på
de små og mellemstore
virksomheder, fordi de
rammer virksomheder,
som ikke er i stand til at
etablere sig i en anden
medlemsstat for at sælge
på tværs af grænserne.

à

Det nuværende barrierer
for grænseoverskridende
handel fortsætter. De har
en særlig indvirkning på
de små og mellemstore
virksomheder, fordi de
rammer virksomheder,
som ikke er i stand til at
etablere sig i en anden
medlemsstat for at sælge
på tværs af grænserne.

"

Små og mellemstore
virksomheder nyder
fordel af
harmoniseringen, men
besparelserne modvirkes
især af omkostningerne i
forbindelse med kravet
om eftersalgsservice.

á

Særlig fordel i form af
lavere markedsgennem-
trængnings/
overholdelses-
omkostninger: disse er
faste uanset
virksomhedens størrelse
og derfor af størst
betydning for små og
mellemstore
virksomheder, hvilket
giver øget mulighed for
grænseoverskridende
handel uden at skulle
etablere sig.40

Øget købekraft og Som resultat af øgetà à " á

                                                
39 Status over det indre marked for tjenester, KOM(2002) 441 endelig, s. 62.
40 Status over det indre marked for tjenester, KOM(2002) 441 endelig, s. 8, 16, 62 og 65.
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bedre
valgmuligheder for
forbrugerne.

forbrugertillid vil der være
færre barrierer for
markedsindtrængning og
priskonkurrence som tidligere
beskrevet.

Ingen ændringer i forhold
til den nuværende
situation.

Svært at skabe den
nødvendige tillid eller
reducerede
overholdelsesomkostning
er i manglen på
harmonisering. Mere
stykkevis lovgivning
kunne forværre
situationen.

Afhænger af, hvorvidt
fordelene ved
harmonisering er
tilstrækkelige til at
modvirke de ekstra
omkostninger vedr.
oplysningspligten og krav
til eftersalgsservice.

Harmoniseringen fører til
øget markedsføring og
priskonkurrence på tværs
af grænserne. Særlige
fordele for forbrugere i
små medlemsstater eller
EU's kantområder, hvor
virksomhederne kan
vælge fjernsalg frem for
etablering.

Ændringer i
forbrugerbeskyttelse
n:

à

Ingen. Eksisterende
forskelle (f.eks. eftersalg,
aggressiv praksis) og
skævheder fortsætter.

á

Stykkevis forbedringer er
en mulighed, men
tilgangen med
minimumsharmonisering
sikrer ikke et højt fælles
beskyttelsesniveau i hele
EU, og smuthuller er
uundgåelige, efterhånden
som markederne udvikler
sig i manglen på et
"sikkerhedsnet".

á

Lovgivningen skaber et
"sikkerhedsnet", som kan
anvendes, hvis en
urimelig praksis ikke
falder ind under særskilt
lovgivning. I de fleste
medlemsstater vil det
overordnede
beskyttelsesniveau
forblive uændret eller
forbedres, især i relation
til aggressiv
handelspraksis og
eftersalgsbeskyttelse. De
overordnede rammer vil

á

Lovgivningen skaber et
"sikkerhedsnet", som kan
anvendes, hvis en
urimelig praksis ikke
falder ind under særskilt
lovgivning. I de fleste
medlemsstater vil det
overordnede
beskyttelsesniveau
forblive uændret eller
forbedres, især i relation
til aggressiv
handelspraksis og
eftersalgsbeskyttelse. De
overordnede rammer vil
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også blive lettere for
forbrugerne at forstå.

også blive lettere for
forbrugerne at forstå.

0LOM¡P VVLJH�NRQVHNYHQVHU

Dette forslag forventes ikke at have betydelige
miljømæssige påvirkninger. Der er ikke fundet
påvirkninger af hverken luft, vand, jord eller klima,
biodiversitet, kulturarvsteder eller sikkerhed. Der kan
forekomme marginale ændringer i transport- og
distributionsmønstre pga. øget anvendelse af fjernsalg
og/eller øget brændstofforbrug på indkøbsrejser til
udlandet.

�

Ingen

�

Ingen

"

Der kan forekomme
marginale ændringer i
transport- og
distributionsmønstre pga.
øget anvendelse af
fjernsalg og/eller øget
brændstofforbrug på
indkøbsrejser til
udlandet.

"

Der kan forekomme
marginale ændringer i
transport- og
distributionsmønstre pga.
øget anvendelse af
fjernsalg og/eller øget
brændstofforbrug på
indkøbsrejser til
udlandet.

6RFLDOH�NRQVHNYHQVHU

Ændret
forbrugeroplysning/
uddannelse.

Opgaven med at informere/
uddanne forbrugerne om
grænseoverskridende handel
er større og dyrere, såfremt
kravene hertil er forskellige.

�

Ingen ændringer af det
nuværende komplekse
sammensurium af
divergerende krav.

à

Vil ikke mindske, men
øge det nuværende
komplekse
sammensurium af
divergerende krav.

á

Meget lettere, eftersom
der vil gælde fælles EU-
dækkende principper.

á

Meget lettere, eftersom
der vil gælde fælles EU-
dækkende principper.
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����.RQNOXVLRQ��0RGHO��E���EODQGHW�WLOJDQJ���HU�YDOJW

0RGHO����VWDWXV�TXR

Som forklaret herover er det dokumenteret, at selv med de seneste års mindskelse af de
"naturlige" barrierer for grænseoverskridende handel, har den stagneret på et lavt niveau.

Erhvervslivet har identificeret behovet for overholdelse af de forskellige nationale
lovgivninger om handelspraksis som et betydeligt større problem end f.eks. sprogforskelle og
forbrugere. De forventede ingen nævneværdig ændring i antallet af virksomheder, der handler
med forbrugere på tværs af grænserne, såfremt status quo blev opretholdt. Forbrugerne angav
manglende information om forbrugerbeskyttelseslove i andre EU-lande som en vigtig
barriere, og rejste også alvorlig tvivl om beskyttelsesniveauet i andre lande.

GFA konkluderede derfor, at "For at kunne fremme virksomhedernes grænseoverskridende
handel med forbrugerne, skal de nuværende hindringer fjernes." Dette vil ikke kunne opnås
uden ændringer i lovgivningen. Med den forestående udvidelse til 25 medlemsstater ville
konsekvenserne af den lovgivningsmæssige opsplitning og kompleksitet desuden blive endnu
mere omfattende, hvis der ikke blev taget skridt til ændringer.

Betydningen af model 1 ville have stort set have været neutral, og den ville ikke kunne
opfylde Kommissionens målsætninger. Denne model blev derfor IRUNDVWHW.

0RGHO���RJ����GHQ��VSHFLILNNH��PRG�GHQ��EODQGHGH��WLOJDQJ

• 'HU�EOHY�LNNH�IXQGHW�QHJDWLYH�I¡OJHU for forbrugerne ved disse tilgange.

• For så vidt angår I¡OJHUQH�IRU�DQWDOOHW�DI�YLUNVRPKHGHU��VRP�KDU�DNWLYLWHWHU�Sn�WY UV�DI
JU QVHUQH, mente respondenter blandt de erhvervsdrivende, at en fortsat anvendelse af
den specifikke tilgang ville få en QHJDWLY�LQGYLUNQLQJ, mens den blandede tilgang ville få en
SRVLWLY�LQGYLUNQLQJ, som var ca. dobbelt så stor.

• %HJJH� WLOJDQJH� KDYGH� SRWHQWLDOH� WLO� DW� WDNOH� HQ� U NNH� KLQGULQJHU, men mens den
blandede tilgang ikke kunne takle barrierer i form af besværlighederne med at anlægge sag
ved domstolene og større risiko for praktiske problemer (f.eks. vedrørende levering), ville
den specifikke tilgang GHVXGHQ ikke være i stand til at takle manglen på oplysninger om
forbrugerbeskyttelseslove i andre EU-lande.

• Den VSHFLILNNH� WLOJDQJ "giver mulighed for at takle særlige forbrugerproblemer og NDQ
PXOLJYLV� ¡JH� IRUEUXJHUQHV� WLOOLG, afhængigt af, hvilke foranstaltninger der træffes.
Alligevel er det usikkert, hvorvidt det gennem dette scenario vil være muligt at øge
forbrugernes tillid tilstrækkeligt til at opnå et velfungerende indre marked for
virksomhedernes salg til forbrugerne. De europæiske forbrugercentres undersøgelse
resulterede heller ikke i nogen klar vurdering af dette scenario. Tre af de 12 centre
forventede større villighed blandt forbrugerne til at handle på tværs af grænserne - mens to
andre forventede mindre villighed. Et flertal på seks centre forventede ingen betydelige
ændringer. …'LYHUJHUHQGH� V\QVSXQNWHU� RP� SnYLUNQLQJHQ� DI� YLUNVRPKHGHU var
resultatet af en undersøgelse udført af nationale virksomhedsorganisationer. Ifølge den
største gruppe er påvirkningen af de grænseoverskridende aktiviteter. En lidt mindre
gruppe her et pessimistisk, og en endnu mindre gruppe, et optimistisk synspunkt. Ikke
desto mindre forventede op mod halvdelen af respondenterne, at markedsindtrænging-,
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transaktions- og markedsføringsomkostninger ville øges med specifikke direktiver. En
mindre gruppe af respondenter forventede det modsatte."

• Den EODQGHGH�WLOJDQJ kan i forhold til den specifikke tilgang eller opretholdelse af status
quo "tydeligvis være den PHVW�HIIHNWLYH�PHWRGH�WLO�DW�¡JH�IRUEUXJHUWLOOLGHQ� som er en
forudsætning for et velfungerende indre marked for virksomhedernes salg til forbrugere.
Dette var resultatet af de europæiske forbrugercentres undersøgelse: Alle de
forbrugercentre, som udtalte sig, forventede i forbindelse med scenario C en afgørende
ændring i forbrugeradfærden og en øget villighed til at handle på tværs af grænserne. …Et
klart flertal af respondenterne i undersøgelsen af QDWLRQDOH� YLUNVRPKHGVRUJDQLVDWLRQHU
IRUYHQWHU� HW� IDOG� L� RPNRVWQLQJHUQH pga. inførelsen af et generelt princip om rimelig
handelspraksis i et rammedirektiv. Der synes at være støtte fra de grupper, som skønner, at
de muligheder, der opstår som følge af den nye tilgang til forbrugerbeskyttelse, i det lange
løb er positive (mens maksimal harmonisering betyder øget retssikkerhed, mindre
divergerende nationale gennemførelser af EU-direktiver og plads til deregulering)."

Denne vurdering indikerede tydeligvis, at GHQ� EODQGHGH� WLOJDQJ� YLOOH� Y UH�PHUH� HIIHNWLY
HQG�GHQ�VSHFLILNNH�WLOJDQJ til at opfylde de målsætninger, som er opstillet i afsnit 2 herover.
Imidlertid ville de oprindelige forslag om adfærdskodekser, eftersalgsservice og
oplysningspligt have medført betydelige omkostninger, som i sig selv kunne have en
afskrækkende virkning på det grænseoverskridende salg, eller i det mindste resultere i mindre
omfattende fordele for virksomheder og forbrugere. Derfor blev scenario 3b valgt som den
model, der bedst kan forventes at opfylde Kommissionens målsætninger og maksimere de
positive påvirkninger.

��� +925/('(6� 9,/� 5(68/7$7(5� 2*� .216(.9(16(5� %/,9(� 29(59c*(7� 2*� (9$/8(5(7

()7(5�*(11(0)�5(/6(1"

Direktivets virkning vil blive vurderet i forhold til målsætningerne ved hjælp af
følgende LQGLNDWRUHU:

• 2PIDQJHW� DI� JU QVHRYHUVNULGHQGH� VDOJ� som angivet i undersøgelser af
erhvervslivets og forbrugernes holdninger. I eksisterende Eurobarometre er de
første benchmarks opstillet.

• $QWDOOHW� DI� YLUNVRPKHGHU� RJ� IRUEUXJHUH, som deltager i virksomhedernes
grænseoverskridende handel med forbrugere.

• Omfanget af arten af IRUEUXJHUNODJHU� over erhvervsdrivende, som handler på
tværs af grænserne, som indberettet til det europæiske forbrugercentre,
medlemmer af Det Europæiske Udenretslige Net og til nationale offentlige
myndigheder og andre.

• Antallet og arten af sager UHJLVWUHUHW� DI� QDWLRQDOH� RIIHQWOLJH� P\QGLJKHGHU� i
forbindelse med bestemmelser vedrørende forbrugerbeskyttelsessamarbejdet.

• Antallet og arten af VDJHU�DQODJW�YHG�()�'RPVWROHQ�vedrørende fortolkning af
rammedirektivet.

Kommissionen vil nøje overvåge JHQQHPI¡UHOVHVSURFHVVHQ, især når den
underrettes om nationale foranstaltninger; dette sker for at sikre, at forslagets
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tilsigtede mål nås, når det gennemføres i national lovgivning. Efter denne fase vil
Kommissionen anvende de eksisterende metoder til at sikre en VDPPHQK QJHQGH
DQYHQGHOVH af rammedirektivet ved at analysere de erhvervsdrivendes klager til
Kommissionen og til systemer som f.eks. SOLVIT. Kommissionen vil ligeledes
følge de nationale domstoles anvendelse af rammedirektivet gennem
medlemsstaternes rapporter samt følge eventuelle sager, som indbringes for EF-
Domstolen.

Forslaget til en IRURUGQLQJ� RP� KnQGK YHOVH� RJ� VDPDUEHMGH på
forbrugerbeskyttelsesområdet indeholder præcise angivelser af, hvilke
foranstaltninger de offentlige myndigheder skal træffe i forbindelse med
overvågningen af de erhvervsdrivendes overholdelse af rammedirektivet, både ved
handel på hjemmemarkedet og ved grænseoverskridende handel. De beskrevne
SURFHGXUHU� IRU� LQIRUPDWLRQVXGYHNVOLQJ� RJ� LQGEHUHWQLQJ� udgør et system til
overvågning af klager over erhvervsdrivende indgivet til de offentlige myndigheder
og af overholdelsesmønstret.

5DSSRUWHU� IUD�'HW�(XURS LVNH�1HWY UN�DI�)RUEUXJHUFHQWUH� RJ�PHGOHPPHUQH
DI�'HW�(XURS LVNH�8GHQUHWVOLJH�1HW�vil også være vigtige kilder til overvågning af,
i hvilket omfang rammedirektivet overholdes.

Med henblik på at måle forslagets virkninger for den grænseoverskridende handel vil
Kommissionen gentage de PHQLQJVXQGHUV¡JHOVHU, som blev foretaget blandt
erhvervsdrivende og forbrugere for at måle RPIDQJHW� DI� JU QVHRYHUVNULGHQGH
PDUNHGVI¡ULQJ�RJ�VDOJ, både ud fra et virksomheds- og et forbrugerperspektiv. En
kombination af disse undersøgelser og statistik vil gøre det muligt at evaluere
virkningerne i forhold til de indikatorer, som er opstillet herover.

Ud fra dette omfattende overvågningsprogram vil Kommissionen, når det er relevant,
DIO JJH� EHUHWQLQJ� IRU� 5nGHW� RJ� (XURSD�3DUODPHQWHW� om rammedirektivets
anvendelse. I fornødent omfang vil disse beretninger være baseret økonomiske og
retlige undersøgelser.

���+�5,1*�$)�,17(5(66(5('(�3$57(5

����+¡ULQJVSURFHVVHQ

En omfattende og, inden for forbrugerbeskyttelse, enestående høring ligger til grund
for dette forslag. Denne omfatter:

• to K¡ULQJVGRNXPHQWHU, som indholdt opfordringer til at give feedback
(grønbogen og opfølgningsmeddelelsen), sidstnævnte med et direktivudkast, som
skulle kommenteres41;

• GU¡IWHOVHU�L�(XURSD�3DUODPHQWHW�på baggrund af de to høringsdokumenter;

• diskussioner på XIRUPHOOH�PLQLVWHUP¡GHU i Sverige og Grækenland;

                                                
41 Der indkom 169 svar i forbindelse med grønbogen og 113 på opfølgningsmeddelelsen.
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• en pW�dags høring på grønbogen og en to-dages workshop efter modtagelse af
svarene på opfølgningsmeddelelsen42;

• en HNVSHUWJUXSSH� IUD� PHGOHPVVWDWHUQH, som udvekslede oplysninger om den
eksisterende situation i medlemsstaterne;

• omfattende bilaterale og andre uformelle møder;

• V UOLJW� EHVWLOWH undersøgelser af forbrugere, virksomheder,
virksomhedsorganisationer og europæiske forbrugercentre.

Svarene blev YXUGHUHW�LQWHUQW efter tema (f.eks. specifik i forhold til blandet tilgang,
oprindelsesland, eftersalgspraksis) og indgik i formuleringen af hvert element af
forslaget. Kommissionen gav IHHGEDFN på høringen på grønbogen L
RSI¡OJQLQJVPHGGHOHOVHQ og på anden høringsrunde Sn�ZRUNVKRSSHQ i januar 2003,
før der blev truffet endelige beslutninger.

Alt dette materiale og alle høringssvarene gjort tilgængelige fra Kommissionens websted,
herunder også GFA-IRUKnQGVHYDOXHULQJ.

����+¡ULQJHQV�LQGKROG

I høringsprocessen HIWHUO\VWHV interessenternes V\QVSXQNWHU LV U med hensyn til:

• arten af og påvirkningen fra barriererne på det indre marked

• fordelene og ulemperne ved henholdsvis den VSHFLILNNH�RJ�GHQ�EODQGHGH�WLOJDQJ
og de to tilganges sandsynlige virkninger

• det SU FLVH� LQGKROG� L� HW� UDPPHGLUHNWLY, som understøtter en blandet tilgang,
baseret på udkastet i opfølgningsmeddelelsen.

Den RSI¡OJHQGH� K¡ULQJ blev afholdt for at indsamle præcise synspunkter med
hensyn til indholdet i et rammedirektiv. Derfor lader kommentarerne og bidragene
sig vanskeligt sammenfatte. Det kan dog generelt siges, at svarene var positive og
indeholdt konstruktiv kritik. De fleste interessenter, herunder de nationale regeringer,
støtter fuldt ud målene i de foreslåede rammedirektiv.

Visse respondenter gav dog udtryk for nogen tvivl om, hvorvidt et rammedirektiv
ville kunne opfylde målene. De opfordrede til, at et forslag ledsages af en detaljeret
konsekvensanlyse og yderligere dokumentation for behovet for en sådan tilgang.

De fleste reaktioner fokuserede imidlertid, i overensstemmelse med intentionerne
med opfølgningsmeddelelsen, på indholdet i et rammedirektiv. I den forbindelse
fremkom adskillige YLJWLJH�VS¡UJVPnO:

• det tilstræbte harmoniseringsniveau

• direktivets anvendelsesområde

                                                
42 Med deltagelse af henholdsvis over 225 og 150 interesserede parter.
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• behovet for effektiv KnQGK YHOVH og

• YHNVHOYLUNQLQJHQ mellem det foreslåede rammedirektiv og andre eksisterende
direktiver og lovforslag, især udkastet til forordning om VDOJVIUHPPHQGH
IRUDQVWDOWQLQJHU.

I store træk drejede HUKYHUYVOLYHWV�LQWHUHVVHU�sig om at udelukke bestemmelser om
eftersalgsservice og behandling af klager. Mange påpegede også, at der var en
potentiel risiko for, at et generelt forbud kunne skabe juridisk usikkerhed, medmindre
den blev underbygget af væsentlige bestemmelser. )RUEUXJHURUJDQLVDWLRQHUQH
hæftede sig ved forslaget om at inkorporere princippet om gensidig anerkendelse og
oprindelseslandsprincippet. Andre fandt de vigtigt at sikre, at en harmonisering ikke
fører til en forringelse af det beskyttelsesniveau, som nogle forbrugere allerede nyder
i medlemsstaterne. Alligevel hilste de fleste respondenter forslagene om inddragelse
af de berørte parter og en større rolle for adfærdskodeksers velkommen, om end der
af og til blev udtrykt forbehold. Erhvervslivet syntes også, i højere grad end det var
tilfældet ved grønbogen, overbevist om, at det i vid udstrækning faktisk ville kunne
drage fordel af det høje forbrugerbeskyttelsesniveau og den forbedrede
forbrugertillid.

����+¡ULQJHQV�LQGYLUNQLQJ�Sn�IRUVODJHW

Sammenfattende kan det siges, at der ved valget af den overordnede tilgang blev
taget højde for den brede støtte til rammedirektivet og til en reform baseret på den
"blandede" tilgang, som omfatter et rammedirektiv frem for blot den "specifikke"
tilgang, som indebærer lovgivning i det omfang et problem opstår. Interessenternes
repræsentanter blev også hørt om det konkrete indhold i et forslag til rammedirektiv.
På nogle områder som f.eks. udvidelse af anvendelsesområdet til også at omfatte
virksomhederne i deres rolle som indkøbere eller til at omfatte "illoyal konkurrence",
som diskuteres i nedenstående afsnit om "afvejninger", blev efter nærmere
overvejelse besluttet at fastholde den oprindeligt planlagte tilgang. På andre områder,
især tilgangen til eftersalgsservice, oplysningspligt og adfærdskodekser, som blev
drøftet tidligere, blev den oprindelige tilgang ændret på mange punkter for at tage
højde for respondenternes kommentarer.

���.21./86,21��+9,/.(1�32/,7,.�%/(9�9$/*7�2*�+925)25"

����'HILQLWLRQ�DI�GHW�HQGHOLJH�IRUVODJ

Sammenfattende kan det siges, at den første høring og analyse udmundede i en
beslutning om, at der var behov for lovgivning på EU-plan for at opfylde
målsætningerne. Derefter blev to tilgange undersøgt, og den "blandede" tilgang blev
valgt foretrukket frem for den "specifikke", efter yderligere høring og analyser af
sandsynlighederne for opfyldning af målsætningerne. Dernæst blev det præcise
indhold i forslaget til et rammedirektiv, som er hjørnestenen i den "blandede"
tilgang, justeret, således at de positive virkninger blev maksimeret og de negative
minimeret, hvilket bl.a. indebar en ændret tilgang til eftersalgsservice,
oplysningspligten og adfærdskodekser.

Kort og godt omfatter GHW�HQGHOLJH�IRUVODJ
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• )XOG� KDUPRQLVHULQJ på et højt, fælles beskyttelsesniveau, som sikrer
forbrugernes tillid.

• Etablering af (8�RPIDWWHQGH EHWLQJHOVHU� WLO� LGHQWLILFHULQJ� DI� �XULPHOLJKHG�,
som erstatter de eksisterende divergerende generalklausuler.

• Opnåelse af UHWVVLNNHUKHG gennem en LQGUHPDUNHGVNODXVXO,
XULPHOLJKHGVNDWHJRULHU og en sort liste over forbudte praksis.

• Fastlæggelse af, hvilken rolle DGI UGVNRGHNVHU skal spille for at maksimere de
positive virkninger ved den retslige konvergens.

Hovedelementerne i det endelige forslag er således som følger:

• Et �JHQHUHOW� IRUEXG� mod urimelig handelspraksis med angivelse af
betingelserne, herunder en væsentlig forvridning af forbrugernes økonomiske
adfærd, for at afgøre, hvorvidt en handelspraksis er urimelig, og anvendelse af
EF-Domstolens begreb om GHQ� JHQQHPVQLWOLJH� forbruger som
referenceforbrugeren, med undtagelse af tilfælde, hvor reklameindsatsen er rettet
mod en særlig gruppe af forbrugere.

Dette er hovedelementet i forslaget. Det medfører IMHUQHOVH� DI� EDUULHUHUQH i de
nationale lovgivninger, idet de eksisterende divergerende generalklausuler og retslige
principper erstattes med et enkelt grundlag til vurdering af, hvorvidt en praksis er
urimelig. Det EHVN\WWHU IRUEUXJHUQH ved at gøre den økonomiske påvirkning af
forbrugerne i forbindelse med en given praksis til et vigtigt urimelighedskriterium.

Forslaget afspejler SURSRUWLRQDOLWHWVSULQFLSSHW, idet det: definerer former for
praksis, som er XULPHOLJH� og således problematiske, frem for at indføre positive
ULPHOLJKHGVGHILQLWLRQHU; sikrer, at påvirkningen af den gennemsnitlige forbruger i
stedet for den svagest tænkelige forbruger anvendes som referencepunkt, undtagen
når indsatsen er rettet mod en særlig gruppe af forbrugere; og præciserer, at en
praksis kun er urimelig, hvis den medfører en "væsentlig" påvirkning af forbrugerens
adfærd, dvs., at den er tilstrækkelig til at påvirke deres beslutning i forhold til et
produkt.

• En "LQGUHPDUNHGVNODXVXO", som indfører en gensidig anerkendelse, der er
baseret på loven i det land, hvor den erhvervsdrivende er etableret, af hensyn til
klarheden og retssikkerheden.

I direktivet indbygges principper, som sikrer et højt, fælles beskyttelsesniveau for
forbrugerne. I overensstemmelse med kravene om EHGUH� ORYJLYQLQJ indeholder
forslaget ikke en detaljeret angivelse af, hvordan disse principper skal anvendes
inden for specifikke sektorer, men giver medlemsstaterne råderum til at udarbejde en
sådan. Hvis medlemsstaterne vælger dette, vil bestemmelserne gælde for
erhvervsdrivende, som er etableret på deres område, men kan ikke gælde for andre
erhvervsdrivende, som ønsker at sælge til den pågældende medlemsstat. Dette vil
ikke skabe problemer i forbindelse med forbrugerbeskyttelsen, fordi de samme høje
standarder gælder i alle medlemsstater. Til gengæld vil det PLQGVNH
RPNRVWQLQJHUQH� for virksomhederne, som kun skal efterleve de nationale
gennemførelsesbestemmelser i deres eget land for at kunne sælge over hele EU.
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• Specifikke "XULPHOLJKHGVNDWHJRULHU", som skal udfylde vigtige områder (f.eks.
vildledende praksis, aggressiv praksis, oplysningspligt, eftersalgsservice) og en
VRUWOLVWH� RYHU� IRUEXGWH� SUDNVLV, som skal sikre klarhed og effektiv
forbrugerbeskyttelse.

Disse kategorier, som omfatter en uddybning af de vigtigste typer af urimelig
handelspraksis, sikrer yderligere UHWVVLNNHUKHG. Sammen med det JHQHUHOOH�IRUEXG
og den sorte liste, giver disse bestemmelser en højere grad af juridisk vejledning end
nogen eksisterende nationale bestemmelser om handelspraksis.

• 6RUWOLVWHQ gør det muligt at forbyde de former for handelspraksis, som er
urimelige under alle omstændigheder. Dette vil VLNUH� EHGUH� YLONnU� IRU
IRUEUXJHUEHVN\WWHOVHQ og, idet den samme liste vil gælde i hele EU, ¡JH
virksomhedernes og forbrugernes UHWVVLNNHUKHG.

Som angivet herover kunne målsætningerne for dette forslag ikke være blevet opfyldt
uden lovgivning, og direktivet vil blive gennemført på normal vis gennem
medlemsstaternes lovgivning. Adfærdskodekser er på ingen måde en forudsætning
for at gøre lovgivningen effektiv.

Direktivet indeholder ingen forpligtelse til udvikling af EU-kodekser og forpligter
ikke erhvervsdrivende til at tilslutte sig sådanne. Til gengæld ville udviklingen af
kodekser på EU-plan imidlertid have positive følger bl.a. for konvergensen af
virksomhedernes praksis, den fælles forståelse af den erhvervsmæssige diligenspligt,
de små og mellemstore virksomheders muligheder for at få overblik over, hvordan de
i det daglige kan overholde direktivets krav samt for de involverede parters
deltagelse i arbejdet med at sikre en effektiv gennemførelse af direktivet.

����+YLONH�PHUH�YLGWJnHQGH�PXOLJKHGHU�EOHY�IRUNDVWHW"

Forslaget kunne have været PHUH� YLGWJnHQGH� på fire punkter, som alle blev
IRUNDVWHW�

• Harmonisering af forbrugeraftalelovgivningen ud over lovene om handelspraksis.

Divergerende forbrugeraftalelove giver også grobund for barrierer på det indre
marked. Imidlertid ville et forsøg på at takle dem begge i samme forslag have
umuliggjort KnQGWHULQJHQ� heraf, set i lyset af forbrugeraftalelovens omfang og
afsmittende virkning på andre aftaleretlige emner. Disse problemer vil derfor blive
EHKDQGOHW� L� DQGHQ� VDPPHQK QJ. Kommissionen har for nylig udgivet en
meddelelse om generelle kontraktretlige spørgsmål43. Kommissionen er ifølge sin
strategi for forbrugerpolitikken 2002-2006 forpligtet til at revidere al gældende
I OOHVVNDEVUHW, som vedrører forbrugerretten, med henblik på at fjerne de barrierer,
som stadig findes på det indre marked.

• Lade virksomhederne i deres rolle som indkøbere være omfattet af dette forslag.

Organisationerne for de små virksomheder stillede forslag om, at små- og
mellemstore virksomheder skulle sikres samme beskyttelse som forbrugerne. Selv
om en selvstændig erhvervsdrivende i visse tilfælde befinder sig i en situation, der

                                                
43 KOM(2003) 68 endelig.
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kan sammenlignes med forbrugerens stilling, blev denne tilgang afvist. For det første
fordi der i WUDNWDWHQ� WDJHV� V UOLJW� KHQV\Q� WLO� IRUEUXJHUEHVN\WWHOVH, ikke til
beskyttelse af erhvervslivet. For det andet er de handelsmæssige forhold mellem
virksomhederne i bund og grund mere lige end mellem virksomheder og forbrugere.
Derfor har virksomhederne generelt HW�PLQGUH�EHVN\WWHOVHVEHKRY. For det tredje HU
GHW�HQGQX�LNNH�PXOLJW�DW�JLYH�HQ�WLOIUHGVVWLOOHQGH�GHILQLWLRQ�DI�GH� WLOI OGH, hvor
meget små virksomheder har en værdig sag og bør være omfattet af en sådan
beskyttelse.

• /RYJLYQLQJ� RP� DO� �LOOR\DO� SUDNVLV� efter samme model som i visse
medlemsstater.

Det ville betyde, at forslaget ville omfatte IRUPHU�IRU�KDQGHOVSUDNVLV��VRP�LNNH�HU
WLO� VNDGH� IRU� IRUEUXJHUQH, som f.eks. slavisk eftergørelse, nedvurdering og
overtrædelse af andre love. Efter omhyggelig undersøgelse af disse bestemmelser har
det vist sig, at de LNNH� IRUnUVDJHU� YLJWLJH� EDUULHUHU� Sn� GHW� LQGUH�PDUNHG, som
nødvendigvis skal harmoniseres, og at de er statistisk uvæsentlige. Desuden ville en
sådan tilgang udvande og udviske forslagets ellers meget klare sigte på
forbrugerbeskyttelse.

����+YLONH�DIYHMQLQJHU�EOHY�GHU�JMRUW"

For at nå til den endelige afgørelse måtte der gøres tre vigtige DIYHMQLQJHU.

• Valg af UHIHUHQFHIRUEUXJHU

Den vigtigste afvejning i forslaget vedrører den nødvendige ligevægt mellem
forbrugerbeskyttelse og virksomhedernes frihed i forbindelse med det
referenceforbrugerbegreb, der skal anvendes til at afgøre, hvornår der foreligger
urimelig praksis. I nogle medlemsstater er det referencepunkt, der anvendes til at
vurdere en reklames eventuelle vildledende karakter, en forbruger, som er mere
godtroende end gennemsnittet. I de fleste medlemsstater er referencepunktet en
gennemsnitsforbruger.

Naturligvis er ikke alle forbrugere gennnemsnitsforbrugere, hvorfor der skal skabes
ligevægt mellem på den ene side behovet for at beskytte de mest udsatte forbrugere
og på den anden side virksomhederne frihed til at forudsætte et vist forståelsesniveau
hos forbrugeren i forbindelse med deres handelspraksis. For at sikre en sådan
ligevægt anvendes EF-Domstolens begreb om gennemsnitsforbrugeren som det
centrale referencepunkt i forslaget. Denne generelle bestemmelse afvejes dog
gennem en tilpasning af begrebet, når en erhvervsdrivende sigter efter en særlige
gruppe af forbrugere. Uanset om det drejer sig om børn eller rumforskningseksperter,
fastsættes referencepunktet til et gennemsnitligt medlems af den pågældende gruppe.
På denne måde bliver det anvendte referencepunkt mere præcist end det generelle
referencepunkt, som på nuværende tidspunkt gælder i de enkelte medlemsstater.
Følgelig sikrer forslaget kommerciel handlefrihed, men beskytter samtidig de mest
udsatte. Når aktiviteterne er rettet mod en forbrugergruppe, som er over gennemsnit,
lempes referencepunktet tilsvarende.

• 2SO\VQLQJHU��som de erhvervsdrivende har givet forbrugerne
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Det afgørende at sikre, at forbrugerne modtager de oplysninger, som er nødvendige
for at kunne træffe et effektivt valg. Imidlertid er de erhvervsdrivende, især små
virksomheder, ikke i stand til at levere ubegrænset information til forbrugerne. Der er
desuden risiko for, at forbrugerne får for mange oplysninger, hvorfor forslaget kun
fokuserer på de fornødne oplysninger.

Som forklaret herover blev der i opfølgningsmeddelelsen stillet forslag om udvikling
af en åben positiv oplysningspligt. I det nuværende forslag er dette i stedet begrænset
til en fortegnelse over oplysninger, som for at forebygge vildledende udeladelser skal
udleveres i forbindelse med opfordringer til at købe et produkt. Desuden slås det fast,
at den erhvervsdrivende, såfremt oplysningerne pga. sammenhængen allerede
fremgår klart for forbrugeren, ikke behøver foretage sig yderligere. Dette er således
en opvejning af forbrugerens ret til oplysning, som er fastlagt i traktatens artikel 153,
i forhold til behovet for at undgå en for stor informationsbyrde for virksomhederne
og forbrugerne.

• Lovgivningens GHWDOMHJUDG

I nogle medlemsstater er begrænses en sådan lovgivning til en generalklausul.
Yderligere bestemmelser gives enten gennem domstolenes fortolkninger eller
gennem retningslinjer og adfærdskodekser. På den anden side findes der en næsten
uendelig række forskellige handelspraksis, for hvilke man kunne forestille sig at
opstille specifikke bestemmelser. Der skal derfor skabes ligevægt mellem kravene
om juridisk klarhed og behovet for at undgå en overkompliceret ufleksibel
lovgivning. For at sikre, at der opnås fuld konvergens, omfatter forslaget mere end
blot et JHQHUHO�IRUEXG. Urimelighedskategorierne og den sorte liste skaber yderligere
sikkerhed og klarhed. Der er yderligere muligheder for, at de erhvervsdrivende
frivilligt kan forpligte sig til mere præcist definerede praksis gennem udvikling af
adfærdskodekser.

����.RQNOXVLRQ

Kommissionen har konkluderet, at der ILQGHV� WLOVWU NNHOLJ� GRNXPHQWDWLRQ� WLO� DW
EHJUXQGH�HQ�IRUWVDW indsats i forbindelse med forslaget. Det er bevist

• at der findes EDUULHUHU� Sn� GHW� LQGUH� PDUNHG, som skyldes urimelig
handelspraksis og lovgivningen herom

• at disse barrierer skaber SUREOHPHU�IRU�YLUNVRPKHGHU�RJ�IRUEUXJHUH og fortsat
vil gøre det, også selv om der sættes ind mod barriererne på det indre marked, og

• at den YDOJWH�WLOJDQJ er en HIIHNWLY�PHWRGH� til opfyldelse af de to målsætninger
om at nedbringe forhindringerne for virksomhederne og øge forbrugernes tillid,
samtidig med at NUDYHQH�RP�EHGUH�ORYJLYQLQJ�overholdes.

Et hertil NQ\WWHW IRUVODJ� til en IRURUGQLQJ� RP� DGPLQLVWUDWLYW� VDPDUEHMGH vil
yderligere øge rammedirektivets positive virkning, og nærværende direktiv vil til
gengæld skabe bedre muligheder for at det pågældende forslag til forordning kan få
fuld gennemslagskraft ved at sikre enklere, fælles retlige rammer for håndhævelse.


