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1. FORBRUGERPOLITIK I EN VERDEN I FORANDRING

I de næste tre år vil der ske en styrkelse af forbrugerpolitikken, fordi forbrugernes
interesser sammen med andre spørgsmål, som direkte berører almindelige borgere, får
stigende betydning. Betydningen af forbindelser imellem og overlapninger mellem
forbrugerpolitikken og andre politikker er stigende. Den nye betydning, disse spørgsmål
får, er en følge af de politiske og økonomiske strømninger, der findes i EU. Den voksende
betydning vil give forbrugerpolitikken ny indflydelse, og parallelt hermed må forbrugerne
og deres repræsentanter leve op til de nye opgaver. Hvis forbrugerne skal have den
indflydelse i samfundet, der tilkommer dem, er de nødt til at forstå forbindelserne mellem
deres egne og andres interesser. Deres erkendelse af deres rettigheder i samfundet skal
ledsages af en større anerkendelse af deres ansvar over for miljø og samfund som helhed.

Forbrugerpolitikkens tiltagende betydning er en del af en bredere politisk tendens til at
udforme politikker, som effektivt løser de problemer, offentligheden i almindelighed står
over for. Almindelige borgeres interesser som forbrugere er i stigende grad blevet
udgangspunktet for identificeringen af politiske løsninger. Det er blevet en væsentlig
komponent i udformningen af politik at forstå forbrugernes interesser og disse interessers
indbyrdes afhængighed i forhold til andre politiske områder.

Også den økonomiske udvikling er en del af grundlaget for forbrugerpolitikkens stigende
betydning. Markedernes globalisering og den vidtstrakte anvendelse af nye
kommunikations- og informationsteknologier har igangsat vigtige økonomiske og sociale
ændringer. Disse nye teknologier har afstedkommet en revolution i den måde, markederne
betjener forbrugerne på. Samtidig har disse ændringer ændret forbrugernes forventninger.
Forbrugerpolitikken må tilpasse sig den nye udvikling på disse områder. Den Europæiske
Monetære Union vil yderligere accelerere denne proces og vil tydeliggøre, at det indre
marked endnu ikke er i stand til at tilfredsstille forbrugerne.

Ændringen af markederne og forventningerne fremgår af varer, tjenesteydelser og
markedsføring. En stor del af udviklingen på disse områder har været fordelagtig og har
udvidet forbrugernes valgmuligheder i en udstrækning, der aldrig er set tidligere. Den
Europæiske Unions politik på områderne konkurrence, det indre marked og den monetære
union, har bidraget til at bringe forbrugerne disse fordele. Dette har bidraget til, at
forbrugernes forventninger er steget støt, men det har også givet anledning til tidligere
ukendte problemer.

Markedernes globalisering og den teknologiske udvikling har haft en vidtrækkende
virkning for varer. Der er sket en eksplosion i de tilgængelige varers antal og
kompleksitet. Tidligere blev varerne masseproduceret til forbrugerne, mens de nu i
stigende grad specialiseres for at imødekomme individuelle behov. Derudover er det i
stigende grad sandsynligt, at varerne ikke er produceret i forbrugerens medlemsstat eller
måske endog i EU. Efter Verdenshandelsorganisationens tal er verdenshandelen vokset tre
gange så hurtigt som verdensproduktionen siden 1950. Globaliseringen betyder, at varer
kan have gennemløbet flere produktionsstadier i forskellige lande.

Videnskab og teknologi har gjort det muligt at udvikle og masseproducere nye produkter,
som var utilgængelige for næsten alle indtil for få år siden, og dette gælder for såvel
levnedsmidler som for varige forbrugsgoder. Nyskabelsen har også givet anledning til
stadig mere komplekse produktionsprocesser og anvendelse af nye bestanddele, hvis
langtidsvirkninger (f.eks. for sundhed og sikkerhed) ikke kan forudsiges med sikkerhed.
Den hurtige udbredelse af nye produktionsteknikker har endvidere til følge, at fornyelsens
tempo stiger yderligere. En ny bils udviklingsfase er f.eks. faldet til mindre end tre år.

Denne udvikling vil på mange måde influere på forbrugerpolitikken. De offentlige
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myndigheders tilsyn, risikovurdering og lovgivningskapacitet vil komme under stigende
pres. Der vil blive behov for mere omfattende koordinering og et mere udstrakt
samarbejde mellem offentlige myndigheder og for mere fleksible og målrettede metoder
for regulering (jf. de foreslåede aktioner i afsnit 4.2, 4.4, 5.2 og 5.3). Produkternes
stigende kompleksitet vil kræve en mere konsekvent og objektiv metode til etablering af
den relevante politik på grundlag af uafhængige, videnskabelige vurderinger, hvis et højt
niveau af beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed fortsat skal sikres (jf. 4.1).
Generelt set vil rent nationale metoder eller selv en enegang for det samlede EU ikke
længere være en tilstrækkelig løsning (jf. 4.1 og 5.4).

Ændringer i markedernes og forbrugernes forventningers karakter har ligeledes haft en
udpræget virkning for tjenesteydelser. For det første er tjenesteydelsernes økonomiske
betydning for forbrugerne steget i takt med, at EU-landenes økonomi er blevet mere
orienteret i retning af tjenesteydelser. Ifølge Eurostat udgjorde tjenesteydelser i EU 51,7%
af bruttonationalindkomsten og 65% af beskæftigelsen i 1996. Tjenesteydelser lægger
endvidere beslag på en større del af husstandenes budget end nogen sinde før1. For det
andet gør flere almindelige forbrugere brug af komplekse finansielle tjenesteydelser, fordi
forbrugerne i stigende grad tilskyndes til at supplere statens pensioner og
sundhedsordninger med private ordninger2. I dag er en langt større del af almindelige
forbrugeres aktiver og passiver bundet i komplekse finansielle tjenesteydelser end i simpel
ejendom3. Til trods for disse ændringer er markedet for tjenesteydelser endnu ikke åbnet.
Tjenesteydelsernes andel i verdenshandelen har indtil nu været beskeden4.

For forbrugerne giver tjenesteydelser i øjeblikket pr. definition anledning til andre
problemer end varer. Der er en tendens til, at de er mere specialiserede og skræddersyede
til det enkelte individ, hvilket gør sammenligninger mellem alternativer vanskeligere for
forbrugerne, og derfor bliver konkurrencens pres mindre intenst. Den traditionelle skelnen
mellem tjenesteydelser og produkter bliver efterhånden også mindre klar, fordi salget af
produkter omfatter et betydeligt element af tjenesteydelse. Ifølge skøn foretaget af OECD
består 10% af virksomhedernes driftsomkostninger af kundeservice og service efter salg.

Et yderligere problem er liberaliseringen af levering af tjenesteydelser af interesse for den
brede offentlighed, herunder telekommunikation, posttjenester, transport, energi, vand og

                                               

1 I alle de medlemsstater, for hvilke der findes sammenlignelige tal, er tjenesteydelsernes andel af
husstandenes budgetter steget i 80'erne og 90'erne: B: 48,5% (1988) - 53,3% (1994), DK: 37,4%
(1983) - 43,3% (1995), EL: 29,8% (1983) - 35,8% (1994), E: 35,9% (1988) - 42,3% (1994), F:
38,5% (1983) - 47,7% (1995), I: 32,5% (1983) - 41,1% (1995), L: 40,1% (1988) - 44,7% (1994), NL:
43,9% (1985).- 50,6% (1995), A: 44,4% (1983) - 52,7% (1995), P: 31,6% (1986) - 36% (1993), FIN:
35,8% (1983) - 46,1% (1995), S: 36,2% (1983) - 45,7% (1995), UK: 37,2% (1983) - 44,8% (1994).
Kilde: OECD, Nationale regnskaber 1983-1995, Bd. 2, med undtagelse af tallene for B, E og L
(Eurostat, Oversigt over husstandenes budgetter).

2 F.eks. steg mængden af realkreditlån i 13 medlemsstater (tallene for Sverige og Østrig var ikke
tilgængelige) med næsten 50% i faste priser i perioden 1986-1996: Kilde HYPOSTAT 1986-1996,
undersøgelse udført af den statistiske arbejdsgruppe under European Mortgage Federation, december
1997.

3 Husstandenes finansielle aktiver steg i forhold til bruttonationalproduktet: D: 121% (1985) - 135%
(1995), EL: 101% (1985) - 133% (1995), E: 115% (1985) - 127% (1995), F: 115% (1985) - 171%
(1995), I: 171% (1990) - 186% (1995), NL: 190% (1985) - 205% (1995), P: 72% (1990) - 94%
(1995), UK: 182% (1985) - 250% (1995). Kilde: Federation of European Stock Echanges "Household
Financial Assets in Europe", september 1997.

4 I perioden 1980-89 udgjorde tjenesteydelser 19,8% af verdens eksport. I perioden 1990-99 forventes
dette tal kun at stige til 20,3%. Kilde: IMF Verdensøkonomisk oversigt 1998.
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radiospredning. Sådanne tjenesteydelser repræsenterer ikke kun en betydningsfuld og
voksende del af forbrugernes budget5, deres iboende karakter gør det naturligt at være
særlig opmærksom på dem. Liberalisering af disse tjenesteydelser har ganske vist
tydeligvis potentiale til at bringe forbrugerne betydelige fordele, men det er ikke sikkert, at
dette er tilstrækkeligt til at sikre deres interesser i praksis. Supplerende foranstaltninger
kan være nødvendige, hvis forbrugerne skal få en rimelig andel i de fordele, der følger af
liberaliseringen (jf. 5.4).

Også tjenesteydelsernes stigende kompleksitet vil få betydelige virkninger for
forbrugerpolitikken. Der er behov for yderligere aktioner under hensyntagen til det
forhold, at ikke-specialiserede og potentielt sårbare forbrugere køber finansielle
tjenesteydelser, som i stigende grad er komplekse (jf. 5.1).

Teknologiske ændringer bevirker en revolution af markedsførings- og salgsmetoderne.
Dette får betydelig virkning for markedsføring og salg af tjenesteydelser. Rejser,
underholdning og finansielle tjenesteydelser vil i stigende grad blive solgt gennem fjernsalg
ved hjælp af post, telefon eller nye medier. Informationsteknologiens og Internettets
muligheder for at henvende sig til forbrugerne åbner op for en udvikling af betydelige, nye
områder. Denne teknologi tilskynder f.eks. mere til en markedsføring i direkte kontakt end
til en generel reklame. Der vil ske store ændringer af mellemledenes rolle, når
erhvervslivet søger tættere på forbrugerne for at blive konkurrencedygtige. Forskellen
mellem selskaberne vil også blive mere udvisket, når selskaberne finder nye metoder for
samarbejde. En sådan udvikling på disse områder er en udfordring for den eksisterende
lovgivning, hvis struktur og gennemførelse er baseret på en klar afgrænsning af ansvar i
forbindelse med mellemledenes rolle.

Det er klar, at informationsteknologien har potentiel til at give forbrugerne enorme
fordele. Den kan skaffe forbrugerne de data, de ønsker. Der er dog også den risiko, at
informationen bliver for omfangsrig, og at transparensen reduceres. En udvidelse af
valgmulighederne giver ingen mening, hvis forbrugerne mister overblikket.

Af alle de udviklingstendenser, "informationssamfundet" giver anledning til, har den
elektroniske handel potentiale til at medføre de mest dybtgående ændringer i
forbindelserne mellem virksomheder og forbrugere og den mest dybtgående ændring af
selve forbrugets karakter. Mulighederne for et udvidet udvalg, forbedret adgang og
fordelagtig handel er tydeligvis enorme. Indtil dato har væksten i den elektroniske handel
mellem virksomheder og forbrugere dog været langsommere end væksten i kontakter
mellem virksomheder. I rapporten om elektronisk handel fra OECD6 blev det for nylig
fastslået, at kun 20% af den verdensomspændende elektroniske handel foregår mellem
virksomheder og forbrugere. Selv om fordelene for EU's økonomi og samfund ligger parat
og venter, mangler forbrugerne i EU den nødvendige tillid for at deltage.
Forbrugerpolitikken kan ved at etablere en passende lovgivningsramme medvirke til at
skabe den tillid hos forbrugerne, som er nødvendig, hvis de skal foretage indkøb
elektronisk. En sådan tillid er en forudsætning for, at markedet for elektronisk handel kan

                                               

5 Forbruget af vand, gas, elektricitet og post- og telekommunikationstjenester er således i fem af de
seks medlemsstater, for hvilke der findes sammenlignelige tal for 1988 og 1994, kommet til at lægge
beslag på en større procentdel af husstandenes budget. EL: 3,8% - 4%, E: 3,7% - 4,6%, I: 4,7% -
5,9%, L: 2,7% - 3,9% og NL: 5% - 5,9%. I Belgien var forbruget af disse tjenesteydelser groft sagt
uændret finansielt set (5,88% - 5,79%). Kilde: Eurostat, Oversigt over husstandenes budgetter.

6 Kilde: OECD's rapport "The economic and social impact of electronic commerce: Preliminary
findings and research agenda".
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få mulighed for at nå mere ambitiøse mål, der overskrider de nuværende prognoser for
dets vækst7.

Disse ændringer i den måde, hvorpå varer og tjenesteydelser markedsføres og sælges, har
selv en virkning for forbrugerpolitikken. De giver anledning til et mere presserende behov
for at sikre, at den eksisterende lovgivningsramme stadig er relevant, især i forbindelse
med den elektroniske handel (jf. 5.2 og 5.4). Hvis lovgivningsprocessen er for langsom,
kan der være behov for mere fleksible former for lovgivning (jf. begyndelsen af kapitel 5).
Forbrugerpolitikken vil blive nødt til at fokusere på disse informationers kvalitet, snarere
end på deres kvantitet (jf. 3.1, 3.3 og 3.4).

Set i forhold til disse ændringer forbliver forbrugerpolitikkens fundamentale formål og
forbrugernes rettigheder imidlertid stort set uforandrede. Samtidig med, at forbrugerne
selv har ansvaret for at fremme deres egne interesser, er de dybt afhængige af de offentlige
myndigheder, som er nødt til at arbejde for deres sundhed og sikkerhed ved at sikre, at
varer og tjenesteydelser på markedet efterlever høje standarder. Offentlige organer vil
altid være bedst placeret for uafhængigt at føre tilsyn med de komplicerede processer,
gennem hvilke varer og tjenesteydelser når frem på markedet, og for at indgyde
forbrugerne tillid. Og mens forbrugerne kan forsvare sig selv i en vis udstrækning, vil de
dog altid ønske, at de offentlige myndigheder etablerer en rimelig lovgivningsramme for
forbindelserne mellem virksomhed og forbruger, både før, under og efter hver transaktion.
Behovet for intervention varierer efter forbrugerens status, idet der er større behov for
støtte til mere sårbare forbrugere8.

Det er således ikke forbrugerpolitikkens grundliggende formål eller forbrugernes
rettigheder, der ændrer sig, men snarere forholdet mellem forbrugernes og andre
interessegruppers interesser. Da de forskellige interesser i stadig højere grad flettes
sammen, kan det mere specifikt siges, at der er behov for at karakterisere forbindelserne
gennem et øget samarbejde. I nogle tilfælde vil forbrugernes og andre gruppers interesser
falde sammen og styrke hinanden, i andre tilfælde gør de det ikke, og det bliver
nødvendigt at finde et kompromis. Forbrugerne selv kan anerkende og acceptere sådanne
kompromiser, fordi de ikke kun er forbrugere, men også skatteydere og arbejdstagere, og
fordi de også nyder godt af det offentliges politik. De kan endvidere acceptere, at de har
ansvar, og at deres umiddelbare interesser som forbrugere på længere sigt må forliges med
deres ønsker for miljø og samfund. Den europæiske unions forbrugerpolitik bør derfor
sikre, at forbrugernes interesser på en rimelig måde forenes med andre interessegruppers
interesser. Dette vil sædvanligvis være til alles fordel.

På EU-plan er flere forskellige forbindelser af stor betydning: forholdet mellem forbrugere
og virksomheder; forholdet mellem Fællesskabet og medlemsstaterne; forholdet mellem
forbrugerpolitikken og andre politikker; og forholdet mellem EU og verden udenfor (især
internationale organer).

                                               

7 Prognoserne spænder fra et europæisk marked frem til år 2002 på 5 mia.$ (Kilde: Datamonitor) til i
visse tilfælde et skøn på 64 mia.$ for det samme marked (virksomhed-virksomhed og virksomhed-
forbruger) i 2001-2002. (Kilde: OECD's rapport "The economic and social impact of electronic
commerce: Preliminary findings and research agenda".

8 Det store flertal af forbrugere kan imidlertid opfattes som sårbare på en eller anden måde, og dette
flertal vil stige i takt med befolkningens aldring i EU. I den generelle oversigt over husstandene for
1994/95 i Det Forenede Kongerige antydedes det, at 69,7% af befolkningen hørte ind under en sårbar
kategori (ældre, yngre, arbejdsløse, personer med langvarige sygdomme, som indskrænker deres
handlefrihed, husstande med lav indkomst, medlemmer af etniske minoriteter og personer uden
formelle uddannelseskvalifikationer). Kilde: Office of Fair Trading Research Paper 15 "Vulnerable
consumer groups: quantification and analysis", april 1998.
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Et nærmere samarbejde mellem forbrugere og virksomheder som lige partnere er
væsentligt. Målet er et ligevægtigt partnerskab mellem virksomheder, der klarer sig godt,
og tilfredse forbrugere. At opnå disse to ting på én gang bør ikke opfattes som en
umulighed, eftersom en konkurrencedygtig økonomi i lige høj grad er afhængig af kritiske
forbrugere og nyskabende virksomheder. Konkurrence er nødvendig, men ikke alene
tilstrækkelig, hverken til at sikre, at forbrugerne bliver tilfredse, eller til at sikre, at
markederne er stabile og nyskabende. Forbrugernes tillid er nødvendig, hvis
virksomhederne skal klare sig godt. Politiske foranstaltninger til styrkelse af forbrugernes
tillid er derfor en væsentlig faktor i den økonomiske velfærd, og de ekstra omkostninger,
disse foranstaltninger påfører virksomhederne, neutraliseres normalt af de samlede fordele,
det giver virksomhederne, når forbrugerne har tillid til markedet.

En forbedring af disse forbindelser kræver en række forskellige aktioner. Hvis forbrugerne
skal behandles som en lige partner i denne sammenhæng, er det nødvendigt, at de udtaler
sig med én stærk stemme, og at de ligger inde med den samme tekniske ekspertise som
virksomhederne (jf. 3.1). Forbrugernes repræsentanter må også høres på en passende
måde og have ressourcer til at spille deres rolle fuldt ud (jf. 3.1 og 3.2).

Et snævrere samarbejde mellem Fællesskabet og medlemsstaterne vil få tiltagende
betydning. Da den lovgivningsmæssige ramme stort set er på plads, er der behov for, at
forholdet mellem disse to parter flyttes fra en dialog, der er koncentreret om lovgivning, til
en dialog, der primært beskæftiger sig med praktiske spørgsmål. Mellem behandling af
nødstilfælde og udveksling af forskning og informationer ligger der en lang række
administrative emner, som venter på at blive behandlet. Samarbejde og koordinering vil
være en væsentlig forudsætning for at leve op til de nye udfordringer uden nye ressourcer
i hele EU (jf. slutningen af kapitel 2). Der ligger også heri en central opgave i forbindelse
med forberedelsen af de lande, der ansøger om medlemsskab.

En konstruktiv dialog, på det tidligst mulige stadium, mellem de politiske initiativtagere på
forbrugerområdet og på andre områder vil blive en væsentlig faktor, efterhånden som
forbrugerpolitikken i stadig højere grad vokser sammen med andre politikker. Fremme af
forbrugernes interesser afhænger af, i hvilken udstrækning andre politiske initiativtagere
forstår forbrugernes interesser og anerkender, at en større hensyntagen til disse interesser
tilføjer en merværdi til andre politikker i EU (jf. 4.1 og 5.4). Fremme af forbrugernes
interesser er et centralt spørgsmål i forbindelse med enhver politik i EU, der har til formål
at styrke borgernes sociale og økonomiske velfærd.

Samtidig bør der i erkendelse af forbrugernes ansvar i forbrugerpolitikken også tages
hensyn til et bredere ønske om en bedre forvaltning af miljøet og af samfundet, især for at
sikre, at forbrugerpolitikken ikke modvirker foranstaltninger til fremme af et bæredygtigt
forbrug og bæredygtige produktionsmetoder.

Markedernes globalisering betyder, at forbrugernes interesser skal inddrages i EU's politik
for eksterne forbindelser. Betydningen af beslutninger vedrørende forbrugernes sundhed,
sikkerhed og økonomiske interesser, der træffes i internationale organer (WTO,
Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN osv.) kræver dette (jf. 4.1 og 5.4).
Endvidere er en bedre koordinering af forbrugernes repræsentanter i hele verden
nødvendig (jf. 3.1).
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2. HANDLINGSPLANEN FOR FORBRUGERPOLITIK

Mastricht-traktaten anerkendte for første gang et højt niveau af forbrugerbeskyttelse som
et udtrykkeligt mål for EU. Amsterdam-traktaten udvikler dette mål yderligere og styrker
grundlaget for at træffe foranstaltninger til fordel for forbrugerne. Som vist nedenfor
anerkender den nye artikel om forbrugerbeskyttelse både de økonomiske og sociale
ændringer, der har fundet sted, og forbrugernes rettigheders uforanderlige karakter. Den
imødekommer således forbrugernes stigende forventninger.

Amsterdam-traktaten

Amsterdam-traktaten bekræfter, at forbrugerpolitik er et område, hvor EU virkelig kan tilføje en
merværdi. Den styrker EU's muligheder for at leve op til sit ansvar på dette område.

I Traktatens artikel 153, stk. 1, som ændret ved den konsoliderede Traktat (Amsterdam), fastsættes EU's
overordnede mål således:

"For at fremme forbrugernes interesser og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau bidrager Fællesskabet
til at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser og til at fremme deres ret til
oplysning og uddannelse og til at organisere sig for at beskytte deres interesser".

I henhold til denne artikel er beskyttelse af forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser
samt deres ret til oplysning og uddannelse og til at organisere sig forbrugerpolitikkens overordnede mål i
EU. At styrke de tre sidstnævnte rettigheder er afgørende for at give forbrugerne bedre muligheder for at
komme til orde.

Den nye Traktat anerkender også explicit de voksende forbindelser mellem forbrugerinteresser og andre
interesser i forbindelse med marked og politik. Artikel 153, stk. 2, er en "horisontal" bestemmelse, som
fastlægger, at Fællesskabets institutioner tager hensyn til forbrugerbeskyttelsen ved udformningen og
gennemførelsen af andre fællesskabspolitikker og -aktiviteter. I artikel 153, stk. 3, fastsættes det, at der
træffes lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger, enten som led i gennemførelsen af det indre
marked, på grundlag af den reviderede artikel 100A, nu artikel 95, eller "som støtter, supplerer og
overvåger den politik, medlemsstaterne fører", på grundlag af artikel 153, stk. 3, litra B. I begge tilfælde
anvendes den fælles beslutningsprocedure. Det skal bemærkes, at det i artikel 95 fastsættes, at
lovgivningsmyndigheden skal tage udgangspunkt i "et højt beskyttelsesniveau under hensyntagen til
navnlig enhver ny udvikling baseret på videnskabelige kendsgerninger".

Også andre artikler i Traktaten er relevante for forbrugerpolitikken. F.eks. bekræftes
sundhedsbeskyttelsens betydning i den revidere artikel 152 om folkesundhed, hvis gennemførelse er
forbundet med gennemførelsen af artikel 153. Den nye artikel 65, (litra C) om fjernelse af hindringer for,
at civile retssager forløber tilfredsstillende, er relevant for forbrugernes klageadgang. Også Traktatens
artikel 28 (formelt artikel 30) forbliver relevant.

Traktaten giver ikke i detaljer prioriteter for aktioner, og den anviser ikke
foranstaltninger, der skal træffes. Det er Kommissionen, de andre EU-institutioner og
medlemsstaterne, der har ansvaret for at gennemføre den nye traktat i praksis.

Men selv om Traktaten ikke indeholder et detaljeret forslag til, hvilken vej man skal gå, er
forbrugerpolitikkens hovedopgaver, som de er angivet i artikel 153, en effektiv vejledning.
Disse opgaver kan opsummeres som følgende mål:

• Bedre muligheder for forbrugerne i hele EU for at komme til orde;

• Et højt sundheds- og sikkerhedsniveau for forbrugerne i EU; og
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• Fuld respekt for EU-forbrugernes økonomiske interesser.

Det er Kommissionens ansvar at bygge på rammen af disse opgaver og identificere de
prioriterede områder for aktioner i de næste tre år. Det første skridt var en evaluering af
tidligere aktioner. Den blev gennemført i arbejdsdokumentet fra Kommissionens
tjenestegrene "Forbrugerpolitik: Hidtidige resultater"9, som blev drøftet i Rådet om
Forbrugerpolitik i april 1998. Det næste skridt var at høre forbrugerorganisationerne. Det
var uundgåeligt, at antallet af ønskværdige aktioner, som blev foreslået, langt oversteg
Kommissionens menneskelige og budgetmæssige ressourcer. Der var derfor behov for en
streng prioritering.

De vigtigste aktioner, Kommissionen vil foreslå for den følgende treårs periode, er
beskrevet nedenfor i afsnit om de tre opgaver. Igangværende og supplerende aktioner,
som Kommissionen har til hensigt at gennemføre, er beskrevet i bilag 1. Ingen af delene
skal anses for udtømmende. Uforudsete omstændigheder kan nødvendiggøre supplerende
aktioner. Aktionerne konkretiserer også de generelle angivelser om udgiftsprioritering, der
gives i Kommissionens forslag til afgørelse om etablering af en generel ramme for
Fællesskabets aktiviteter til fordel for forbrugerne10. Alle de planlagte aktioner indgår i
forslaget til afgørelse. En ajourført udgave af finansieringsoversigten til forslaget om en
generel ramme findes i bilag 2.

Betydningen af et administrativt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne
på alle områder nødvendiggør en ny struktur for dette samarbejde. Det eksisterende
grundlag for samarbejde - hvor et sådant overhovedet findes - er stærkt splittet op, og
aktionerne finder sted ad hoc og uden opfølgning. Kommissionen vil derfor undersøge
muligheden for at etablere en ramme, som kan dække alle praktiske ikke-
lovgivningsmæssige spørgsmål, som Kommissionen og medlemsstaterne stilles over for.

                                               

9 SEC (1998) 564.

10 KOM (97) 684 endelig udg. "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om etablering af en
generel ramme for Fællesskabets aktiviteter til fordel for forbrugerne, EFT C 108 af 7.4.1998, s.43.
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3. BEDRE MULIGHED FOR FORBRUGERNE I HELE EU FOR AT KOMME TIL ORDE

Ù En bedre nyttevirkning af den støtte, der gives til forbrugersammenslutninger

Ù Øget samarbejde og mere dialog mellem forbrugersammenslutningerne

Ù En mere systematisk høring af forbrugerne gennem deres sammenslutninger

Ù En bedre dialog mellem forbrugerne og erhvervslivet

Ù EU-rådgivningskontorer, som betjener forbrugerne bedre

Ù Gennemførelse af den nye metode for oplysningskampagner

Ù Et tættere samarbejde med medlemsstaterne om uddannelsen til forbruger

Forbrugerne har selv et ansvar for at fremføre deres egne interesser. At hjælpe
forbrugerne med at hjælpe sig selv er derfor en væsentlig del af den politik, der skal føres.
At fremme retten til oplysning og uddannelse og til at organisere sig står som nævnt i
Traktaten i centrum for dette arbejde. Varer og salgsteknikkers voksende antal og
kompleksitet, udvikling af mere komplekse tjenesteydelser og liberalisering er alt sammen
faktorer, der viser hen mod en større rolle for forbrugerorganisationerne. For det første vil
de være nødt til at hjælpe forbrugerne med at få mening med de store mængder af
information, der står til rådighed, og for det andet spiller de en vital rolle ved at lade
forbrugerne komme til orde i beslutningstagningen. Der er endvidere behov for kvalitative
forbedringer inden for uddannelse og information. Samarbejde med medlemsstaterne vil
spille en stigende rolle i alle de foreslåede aktioner.

3.1. Mere effektive forbrugerorganisationer

Forbrugerorganisationerne har en vigtig rolle at spille i arbejdet med at sikre forbrugernes
interesser, fordi de kan koncentrere sig om emner på en måde, som ligger uden for
almindelige forbrugeres muligheder. Der er behov for økonomisk bistand med henblik på
at sætte sammenslutningerne i stand til at repræsentere forbrugerne effektivt, samtidig
med at de bevarer deres uafhængighed i forhold til de offentlige myndigheder. I lyset af, at
forbrugerne stilles over for problemer af stadig mere teknisk art, er det afgørende
nødvendigt at sikre, at sammenslutningerne råder over den nødvendige ekspertise. De bør
desuden konsekvent høres under beslutningsprocessen.

En effektiv forbrugerrepræsentation på EU-niveau vil fortsat være afhængig af økonomisk
støtte fra Kommissionen. Kommissionen vil dog sigte mod at forbedre værdien af de
tjenesteydelser, den får for denne støtte, gennem synergier og målretning. Finansiel støtte
fra Kommissionen vil blive gjort afhængig af, at sammenslutningerne samarbejder tæt med
hinanden og med Kommissionen. Støtten vil fokusere på sammenslutningernes
specialiserede ekspertise.

Kommissionen vil også bistå nationale forbrugerorganisationer og andre nationale
forbrugerorganer i forbindelse med specifikke projekter (herunder uddannelse), som
forbedrer deres mulighed for at repræsentere, informere og rådgive forbrugerne. For at
tilskynde til større samarbejde på det nationale plan vil Kommissionen give præference til
finansiering af projekter, der forelægges af permanente eller ad hoc-etablerede
sammenslutningeraf forbrugerorganisationer. Kommissionen vil tilskynde medlemsstaterne
til at gøre det samme, og frem for alt til at identificere projekter, der er til nytte for
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forbrugere over hele EU. Kommissionens finansielle støtte til sammenslutninger i nationalt
regi og på EU-niveau vil også tage sigte på at styrke disse sammenslutningers muligheder
for at anlægge kollektive søgsmål og på at sikre, at de råder over den nødvendige
ekspertise. Dette vil være væsentligt, når direktivet fra 1998 om søgsmål med påstand om
forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser11 skal gennemføres i praksis.

Kommissionen vil med regelmæssige mellemrum bringe forbrugerorganisationer fra EU,
medlemslandene og ansøgerlandene sammen for at fremme dialogen mellem og med dem,
hovedsagelig gennem et årligt møde. Kommissionen vil også fremme dialogen mellem
forbrugerorganisationer på det internationale plan for at opretholde presset på
regeringerne om at opretholde standarder, især på områderne sundhed og sikkerhed.
Foruden den transatlantiske dialog mellem forbrugerorganisationer, som er indledt for
nylig, vil der blive gennemført en lignende dialog med MEDA og de latinamerikanske
lande samt med ansøgerlandene.

Systematiske høringer af forbrugerne gennem disses sammenslutninger vil fortsat blive
prioriteret højt som middel til at lade forbrugerne komme til orde. Kommissionen vil
fokusere på beslutningsprocessen i EU, fordi en stor del af den lovgivning, der har
betydning for forbrugerne, fastsættes på EU-plan. Det vil være vigtigt at koordinere de
eksisterende, udstrakte høringer af forbrugerne i de enkelte sektorer i endnu højere grad.
Kommissionen vil også undersøge, hvordan forbrugerne og virksomhederne kan inddrages
i en fælles høringsproces, og vil overveje, om der er behov for et permanent forum for
høring for forbrugere og virksomheder. Kommissionen anerkender uden for EU
internationale organers stigende indflydelse på forbrugernes sundhed, sikkerhed og
økonomiske interesser. Kommissionen vil presse på for at få en bedre
forbrugerrepræsentation på det internationale plan og vil tilskynde
forbrugerrepræsentanterne til at tale med én stemme.

Høringen af forbrugerne under standardiseringsprocessen er stadig præget af mangler.
Selv om høringen ikke finder sted på EU-plan, er der stadig behov for at styrke
forbrugernes repræsentation. Men på det nationale og internationale (både i FN og ISO12)
plan er billedet mindre tilfredsstillende mht. adgang og finansiering. Kommissionen vil
gøre sin indflydelse gældende for at overvinde disse mangler.

Kommissionen vil etablere et netværk af ekspertise i Europa i forbrugerspørgsmål, som
den selv og forbrugerorganisationerne kan henvende sig til. Endelig vil Kommissionen
indlede en undersøgelse af, hvordan et sådant netværk også kan fungere som tænketank
og clearing-central for ideer til Kommissionen, medlemsstaterne og
forbrugerorganisationerne.

3.2. En effektiv dialog mellem forbrugerne og erhvervslivet

Kommissionen vil give arbejdet med at fremme en bedre gensidig forståelse mellem
forbrugerne og erhvervslivet en høj prioritering. Hvor dette er hensigtsmæssigt, vil
Kommissionen sigte mod at igangsætte den mere raffinerede dialog, som fører til

                                               

11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19.5.1998 om søgsmål med påstand om forbud
på området beskyttelse af forbrugernes interesser, EFT L 166 af 11.6.1998, s. 51.

12 Den Internationale Standardiseringsorganisation.
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selvreguleringsaftaler mellem forbrugerne og erhvervslivet, herunder
detailhandelssektoren13.

Kommissionen vil derfor bevillige midler til at udvikle flere forskellige dialoger mellem
forbrugerne og erhvervslivet. Dialogerne skal organiseres på sektorplan med relevante
sektorer og dialogpartnere, der udvælges hvert år. Deltagerne skal træffe bestemmelse om
dialogens rækkevidde og struktur og skal derefter fokusere på de emner, der skal
behandles. Til en begyndelse er det hensigten at lade disse dialoger foregå uformelt og ad
hoc. Hvis resultaterne er positive, kan Kommissionen etablere mere regelmæssige møder i
bestemte sektorer. Sådanne dialoger kunne med tiden blive et forum for forhandling og
tilsyn med de europæiske selvreguleringsaftaler14. Kommissionen vil også forsøge at sikre,
at dens rådgivende udvalg spiller en aktiv rolle i arbejdet med at fremme dialogen mellem
parterne.

3.3. EU-rådgivningskontorer - En bedre betjening af forbrugerne i EU

De vigtigste kontaktpunkter for forbindelserne mellem Kommissionen og den almindelige
forbruger er EU-rådgivningskontorerne, som i øjeblikket findes i 11 medlemsstater. De
rådgiver forbrugerne og udsender information til dem, og der har været en stigning på
mindst 400% i det antal af anmodninger om oplysninger fra forbrugere, de behandler15.
Arbejdet med at oprette EU-rådgivningskontorer i samtlige medlemsstater vil blive fortsat
i de kommende tre år. EU-rådgivningskontorernes rolle vil fortsat ændre sig, fra deres
oprindelige funktion som kilde til oplysninger for lokale forbrugere om rent
grænseoverskridende spørgsmål til leverandører af oplysninger og uddannelse for alle
forbrugere i medlemsstaterne om alle forbrugerspørgsmål gennem de nationale
oplysningskontorer. Kommissionen vil etablere et netværk mellem dem og Kommissionen
for at sikre, at kommunikationen flyder begge veje. Den vil tage skridt til at forbedre og
koordinere deres anvendelse af Internettets hjemmesider. EU-rådgivningskontorerne vil i
stadig højere grad udføre public-relations arbejde i samarbejde med
forbrugerorganisationerne og organisere uddannelseskurser for journalister og andre
opinionsdannende personer. Netværket af EU-rådgivningskontorer vil endvidere støtte
projektet om "permanent dialog med borgerne og erhvervslivet", som tager sigte på at
etablere en tættere synergi mellem Kommissionens netværker med det sigte at informere
borgerne og erhvervslivet om deres rettigheder på det indre marked.

3.4. Bedre oplysning og uddannelse af forbrugerne

Kommissionen vil videreføre den nye strategi for oplysningskampagner, som den vedtog
for 1998-kampagnen. Denne nye strategis hovedelementer er: fokusering på et enkelt
prioriteret emne; større inddragelse af forbrugerorganisationerne, nationale agenturer,
erhvervslivet og andre berørte parter i kampagnernes forberedelse og gennemførelse; en
grundig evaluering; og kampagner, der varer mere end ét år, som det normale. For 1999
har Kommissionen til hensigt at udvikle den anden fase af kampagnen fra 1998 om
levnedsmiddelsikkerhed efter disse retningslinjer. Kommissionen vil endvidere tilskynde
forbrugerorganisationerne til at koordinere og sammenkoble deres hjemmesider, så der
kun skal findes én port for adgang til forbrugeroplysning og -rådgivning.

                                               

13 F.eks. aftalen af 30. juni 1997 mellem forbrugerorganisationer og erhvervsorganisationer i sektorerne
detailhandel, turisme, håndværk og små og mellemstore virksomheder i forbindelse med overgangen
til Euro.

14 Jf. også sektion 5 om selvreguleringsaftaler.

15 Fra 9 173 til over 40 000 (skøn) i 1997. Kilde: GD 24 Rapport om EU-rådgivningskontorne (1997).
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For at bidrage til, at uddannelsen til forbruger fremmes i medlemsstaterne, vil
Kommissionen i samarbejde med nationale, regionale eller lokale myndigheder tilskynde til
udveksling af god praksis for integrering af uddannelsen til forbruger inden for
skoleuddannelsen. Kommissionen vil især fokusere på udvikling af undervisningsmateriale,
uddannelse af lærere og samspillet mellem skoler og deres lokale miljø, herunder lokale
virksomheder og repræsentanter for erhvervslivet. Tre medlemsstater (Spanien,
Grækenland og Portugal) har allerede truffet foranstaltninger til fremme af uddannelsen til
forbruger inden for skolernes læseplaner. Ved at lette udvekslingen af den bedste praksis
på dette område vil Kommissionen støtte andre medlemsstater, der er villige til at anvende
en lignende metode.
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4. ET HØJT SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSNIVEAU FOR FORBRUGERNE I EU

Ù En mere koherent analyse af risici for forbrugernes sundhed og sikkerhed

Ù Den bedst mulige videnskabelige rådgivning

Ù Større international konsens

Ù En styrkelse af forbrugernes tillid i forbindelse med levnedsmidler

Ù Sikrere produkter

Ù Sikrere tjenesteydelser

Ù En bedre retshåndhævelse, overvågning og indgriben i nødsituationer

Det forhold, at stadig mere komplekse varer og tjenesteydelser i dag i stadig højere grad
stammer fra hele verden, er en afgørende udfordring for de personer, der udformer den
kommende politik. Beslutningstagning i spørgsmål vedrørende forbrugernes sund og
sikkerhed kræver en større forståelse af de langfristede virkninger af disse ændringer og
deres følger. Dette vil være en prioritet i de næste tre år. Også det administrative
samarbejde med medlemsstaterne og mellem dem vil være et centralt emne.

4.1. En beslutningsproces, som hviler på et videnskabeligt grundlag

Forbrugernes tillid er afhængig af, at der anvendes en konsekvent og objektiv metode til
udformning af en politik, der er baseret på en uafhængig, videnskabelig risikovurdering.
En hurtig identifikation, vurdering og indgriben over for uforudsete risici for forbrugernes
sundhed og sikkerhed er væsentlig Det er klart mere effektivt at gennemføre dette arbejde
på EU-plan i samarbejde med medlemsstaterne. Det vil på denne måde også blive lettere
at analysere foranstaltningernes fordele og ulemper, og risikoen for, at der træffes
vilkårlige beslutninger, vil blive indskrænket. Kommissionen vil fokusere på to områder:
for det første vil der blive truffet foranstaltninger til at sikre, at risici for forbrugernes
sundhed og sikkerhed i forbindelse med levnedsmidler og produkter forvaltes konsekvent;
for det andet skal arbejdet i de eksisterende videnskabelige komitéer konsolideres for at
forbedre deres effektivitet.

En sammenhængende metode til risikoanalyse kræver konsekvens i alle stadier: Fra den
første videnskabelige vurdering af risikoen over den følgende risikoforvaltning og
meddelelse om risikoen. Med dette formål vil Kommissionen undersøge, hvordan den
samlede risikoanalyseproces kan forvaltes bedre. Dette arbejde vil omfatte udvikling af
retningslinjer for en konsekvent anvendelse af forsigtighedsprincippet, som der henvises til
i tilfælde, hvor der videnskabeligt er usikkerhed omkring risikoens omfang.

Målet er at fremme en objektiv, konsekvent beslutningstagning i den vanskelige situation,
hvor der skal indgås et kompromis mellem forbrugernes og andre samfundsgruppers
interesser. En mere systematisk holdning til analysen af modstridende interesser og den
vægt, de bør tillægges, vil forenkle den proces at nå frem til beslutninger om
risikoforvaltning og gøre det unødvendigt at starte hele debatten forfra, når der opstår en
ny risiko. Dette vil give både forbrugerne og erhvervslivet større sikkerhed.

Kommissionen vil undersøge anvendelsen af "parvise oversigter" i de videnskabelige
komitéers arbejde og måder, på hvilke et samarbejde med tilsvarende nationale
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organer kunne udvikles gennem et netværk. Kommissionen vil også udarbejde
harmoniserede retningslinjer for procedurer og metoder og overveje komitéernes
arbejdsbyrde, effektivitet og langtidsfinansiering. Desuden vil Kommissionen undersøge,
hvilke yderligere foranstaltninger der behøves for at få den bedst mulige videnskabelige
rådgivning om de lovgivningsområder, der potentielt har virkninger for forbrugernes
sundhed og levnedsmiddelsikkerhed. Som et led i disse bestræbelser vil Kommissionen
undersøge, om der bør finde en høring sted i de udvalg, hvor det ikke allerede sker. Sigtet
med dette ville være at sikre sig, at enhver foreslået aktion gennemføres på grundlag af
uafhængig, videnskabelig rådgivning, som er offentlig tilgængelig. Kommissionen vil også
gøre brug af den videnskabelige ekspertise, der findes ved Instituttet for Sundhed og
Forbrugerbeskyttelse, som blev oprettet i 1998 under Det Fælles Forskningscenter.

Efter som truslerne mod forbrugernes sundhed og sikkerhed i virkeligheden er af global
karakter, kan en indsats på EU-niveau alene ikke være tilstrækkelig som middel til at
fremme EU-forbrugernes interesser. Der er behov for i internationalt regi at nå til enighed
om risikoanalysens mange aspekter på områderne levnedsmiddel- og produktsikkerhed.
Drøftelserne om forsigtighedsprincippet er allerede indledt i Codex Alimentarius
(programmet under FAO og WHO om etablering af standarder for levnedsmidler i
international handel). En konsekvent metode for risikoanalyse på EU-plan, herunder
f.eks. en konsekvent anvendelse af forsigtighedsprincippet vil gøre det muligt for EU at
indbringe større effektivitet i de relevante drøftelser på det internationale plan.
Kommissionen vil arbejde på at sikre, at de standarder der fastsættes af Codex
Alimentarius, ajourføres. Under alle kommende forhandlinger i
verdenshandelsorganisationen vil Kommissionen bestræbe sig på at fastholde den
eksisterende balance i aftalen om anvendelse af sundheds- og
plantesundhedsforanstaltninger (SPS), at undgå forklædte handelshindringer og bevare
medlemslandenes ret til selv at fastlægge deres sundhedskrav. EU bør endvidere arbejde
på at sikre, at beslutninger, der træffes i internationale organer, og som berører
forbrugernes sundhed og sikkerhed, bliver mere transparente.

Kommissionen vil gøre sig til fortaler for forbrugernes sundhed og sikkerhed i alle sine
bilaterale forbindelser. Som et led i disse bestræbelser vil Kommissionen styrke dialogen
med USA inden for det transatlantiske økonomiske partnerskab. Den vil også indlede
forhandlinger om nye veterinære parallellitetsaftaler med tredjelande (på grundlag af
Rådets forhandlingsmandater), støtte indførelsen af forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger i
den nye Lomé-aftale og forberede ansøgerlandene til vedtagelse og gennemførelse af
lovgivningen på sundheds- og sikkerhedsområdet.

Opfølgning af Kommissionens grønbog om de generelle principper for Den Europæiske
Unions levnedsmiddellovgivning16. Der forberede i øjeblikket en meddelelse om
opfølgningen, der bl.a. vil behandle de tre områder af særlig interesse for forbrugerne:
mærkning, hygiejne og kontrol. For forbrugerne bør levnedsmiddelpolitikken ikke kun
beskæftige sig med sundhed og sikkerhed, men også med bredere etiske og
ernæringsmæssige spørgsmål. Især vil der blive taget hensyn til forbrugernes
betænkelighed over for levnedsmidler, der indeholder genetisk modificerede organismer
(GMO) eller deraf afledte levnedsmidler, og det bør overvejes, om der skal indføres en
mærkning, så forbrugerne kan se, om der er tale om GMO. Det vil være en prioriteret
opgave for Kommissionen at udarbejde et udkast til forslag til et rammedirektiv om
levnedsmiddellovgivning. I spørgsmålet om mærkning er en kodifikation af

                                               

16 KOM (1997) 176 endelig udg. "De generelle principper for Den Europæiske Unions
levnedsmiddellovgivning- Kommissionens grønbog.



9

levnedsmiddelmærkningsdirektivet17 under udarbejdelse. Desuden foretages der i
øjeblikket en revision af direktivet, som dækker emner som information om allergener og
intolerance, brugen af sundhedskrav og information om næringsværdier. I spørgsmålet om
hygiejne vil der blive gennemført en forenkling og rationalisering af de tretten
veterinærhygiejnedirektiver og det generelle hygiejnedirektiv. Det vil blive de
hygiejnevilkår, der gælder for eksportører fra tredjelande i overensstemmelse med de
regler, der gælder for producenter i EU. I spørgsmålet om kontrol vil den eksisterende
lovgivning blive rationaliseret for at styrke om principperne om producenternes
selvregulering i hele fødekæden, de nationale myndigheders kontrol af producenterne og
Kommissionens tilsyn med den nationale kontrol. En stærk og repræsentativ inddragelse
af forbrugerne i lovgivningens forberedende fase vil hjælpe Kommissionen med at finde
den bedst mulige balance i de fremsatte forslag.

4.2. Sikrere produkter

Kommissionen vil i 1999 udsende en rapport, der bl.a. skal dække gennemførelsen af
direktivet om produktsikkerhed i almindelighed18. Denne rapport vil bl.a. omfatte en
tilbundsgående analyse af direktivets gennemførelse. Den vil også pege på mangler i
anvendelsen af det eksisterende direktiv og på områder, hvor der er behov for
forbedringer.

Der kan allerede identificeres forskellige vanskeligheder, som viser behovet for reform og
ændringer. Især bør det overvejes, om der kan skaffes klare linjer i forholdet mellem
direktivet og den sektorbestemte lovgivning, som dækker specifikke produkter. Der vil
ligeledes blive foretaget en ny gennemgang af direktivets bestemmelser om overvågning af
markedet med henblik på at gøre denne aktivitet mere systematisk og integreret. Endelig
bør direktivets procedure i nødsituationer og kriterierne for disse procedurers anvendelse
tages op til ny overvejelse i lyset af de hidtil indhøstede erfaringer. Også spørgsmålet om
den ordning, der gælder for eksport fra tredjelande af produkter, som er udelukket eller er
trukket tilbage fra EU's marked, fordi de er farlige for forbrugernes sundhed og sikkerhed,
vil det være nødvendigt at behandle på ny.

I tilfælde vedrørende sikkerhedsrisici vil Kommissionen endvidere give de europæiske
standardiseringsorganisationer mandat til at udarbejde nye standarder for produkter eller
revidere de standarder, der allerede findes. Der er bl.a. tale om områder som stiger,
overfladetemperaturer og horisontale standarder vedrørende børns sikkerhed og
produktinformation i den udstrækning, disse ikke allerede dækkes af EU-direktiver. Der
vil også blive anmodet om en forbedring af de eksisterende standarder for cigarettændere
og artikler til børnepleje. Som allerede meddelt vil Kommissionen også fremsætte forslag
om at tilføje phtalater til listen over farlige stoffer i den eksisterende lovgivning om
indskrænkning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer19.

                                               

17 Rådets direktiv 79/112/EØF af 18.12.1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger samt om
reklame for sådanne levnedsmidler, EFT L 33 af 8.2.1979, s.1.

18 Rådets direktiv 92/59/EØF af 29.6.1992 om produktsikkerhed i almindelighed, EFT L 228 af
11.8.1992, s. 24.

19 Rådets direktiv 76/769/EØF af 27.7.1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse
af visse farlige stoffer og præparater, EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.
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4.3. Sikrere tjenesteydelser

Til opfølgning af meddelelsen fra 1994 om nye retningslinjer på området
tjenesteydelsesansvar20, har Kommissionen til hensigt at undersøge behovet for at styrke
sikkerheden i forbindelse med tjenesteydelser. Kommissionen vil identificere de praktiske
problemer, forbrugerne står over for i forskellige tjenesteydelsessektorer, især sådanne,
der er af grænseoverskridende karakter. På grundlag af en analyse af resultaterne vil
Kommissionen foreslå EU-initiativer om både tjenesteydelsers sikkerhed og
tjenesteydelse-leverandørers ansvar. En grundig høring af erhvervslivet og forbrugerne vil
være bestemmende for Kommissionens efterfølgende aktion.

4.4. Bedre håndhævelse, kontrol og indgriben i nødstilfælde

Kommissionens levnedsmiddel- og veterinærkontor er et centralt led i Kommissionens
arbejde med at beskytte forbrugernes helbred. Levnedsmiddel- og veterinærkontorets mål
er fastlagt i Kommissionens meddelelse om forbrugersundhed og
levnedsmiddelsikkerhed21. For at sikre, at disse mål kan nås, vil Kommissionen
gennemføre et risikoevalueringsbaseret system af prioriterende tilsyn, etablere tilsyn med
hele levnedsmiddelproduktionskæden og styrke tilsynet med kontrolmyndighedernes
indsats ved hjælp af revisionsprocedurer. Denne nyfokusering af levnedsmiddel- og
veterinærkontorets aktiviteter bidrager allerede nu til en forbedret indsats.

Kommissionen vil også koncentrere sig om opfølgningen af de bemærkninger, der gives i
tilsynsrapporterne. Disse rapporter vil gøre det muligt at træffe konkrete foranstaltninger
til forbedring af overholdelsen af bestemmelserne og sikring af forbrugernes sundhed og
sikkerhed. Især når der er blevet fundet en alvorlig risiko for forbrugernes sundhed, vil
den aktion, der kræves for at imødegå dem, blive identificeret.

Kommissionen vil også fortsat anvende overtrædelsesprocedurerne for at sikre, at
medlemsstaterne gennemfører EU-lovgivningen effektivt. Når der er tale om tredjelande,
kan der i overensstemmelse med vore internationale forpligtelser pålægges restriktioner på
importen af bestemte levnedsmidler, som ikke overholder EU-standarderne.
Levnedsmiddel- og veterinærkontoret vil gennemføre opfølgningsmissioner i tilfælde, hvor
specifikke aktioner fra de kompetente myndigheders side for at overvinde alvorlige
mangler har været anbefalet, for at se, om de nødvendige skridt er blevet taget.

Ved at tillægge opfølgningen af bemærkninger i rapporterne en højere prioritet vil
Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets missioner bedre kunne beskytte forbrugernes
sundhed. Af hensyn til transparensen offentliggøres de endelige missionsrapporter allerede
nu på Internettet, sammen med det pågældende lands bemærkninger. Levnedsmiddel- og
Veterinærkontoret er forpligtet til at følge sine nye arbejdsprocedurer, som vil bidrage til
det overordnede mål at genetablere forbrugernes tillid til levnedsmiddelsikkerheden.

Mere generelt vil Kommissionen også arbejde på at forbedre driften af det hurtige
varslingssystem. Analysen af årsagerne til en alarm vil blive opprioriteret, da dette er en
væsentlig forudsætning for at gribe ind i sådanne situationer. Der vil blive etableret et
netværk af eksperter, der kan trækkes på i nødsituationer, og der vil blive reserveret

                                               

20 KOM (1994) 260 endelig udg. "Meddelelse fra Kommissionen om nye retningslinjer på området
tjenesteydelsesansvar".

21 KOM (1997) 183 endelig udg. "Meddelelse fra Kommissionen - forbrugersundhed og
levnedsmiddelsikkerhed".
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midler til den særlige indsats i krisesituationer. Det hurtige varslingssystem vil blive
forbedret, og tredjelande vil blive tilskyndet til at deltage.
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5. FULD RESPEKT FOR EU-FORBRUGERNES ØKONOMISKE INTERESSER

Ù Et forbrugervenligt indre marked for finansielle tjenesteydelser

Ù En fælles mønt for forbrugerne

Ù En lovgivningsramme, der følger markedets udvikling

Ù En bedre retshåndhævelse og overvågning af den eksisterende lovgivning

Ù Tjenesteydelser af almen interesse for forbrugerne

Ù Åbning af informationssamfundets potentiale for forbrugerne

Respekt for forbrugernes økonomiske og juridiske interesser vil indgyde dem tillid og
bevæge dem til at deltage i det indre marked. Med dette formål er der allerede etableret
væsentlige lovgivningsmæssige rammer, som skal fremme forbrugernes interesse, og
derfor vil det være nødvendigt at ajourføre den eksisterende lovgivning og supplere den på
de punkter, hvor der erkendes at være mangler. Forbrugerne vil dog kun drage fordel af
lovgivningen, hvis den håndhæves effektivt.

Den kritiske opgave i de næste tre år vil derfor blive at få lovgivningen til at fungere i
praksis. De nuværende foranstaltninger vil blive genbehandlet og ajourført, hvor det er
nødvendigt. Administrativ samarbejde vil være en prioritet. Der vil også blive truffet
foranstaltninger til at forbedre håndhævelsen og omsætningen. På markeder, der i stigende
grad er dynamiske og nyskabende, er fleksible metoder løsningen, og det er nødvendigt at
finde en passende balance mellem lovgivningsmæssige- og ikke lovgivningsmæssige
strategier. Samtidig skal svag lovgivning effektiviseres, og dialogen mellem forbrugere og
erhvervsliv skal styrkes. Det vil endvidere være nødvendigt at gennemføre en mere
systematisk integration af forbrugerinteresserne i beslutningtagningsprocessen på alle
relevante politiske områder.

5.1. Finansielle tjenesteydelser og en fælles valuta for forbrugerne

Kommissionen har til hensigt at gennemføre det handlingsprogram, den har forelagt i
meddelelsen om finansielle tjenesteydelser22. Den vil fremsætte forslag for at bringe den
eksisterende forbrugerkreditlovgivning på linje med de nuværende kredittilbudsmetoder
og den nuværende praksis. Formålet vil være at gennemgå den eksisterende
lovgivningsmæssige ramme for forbrugerkredit under hensyntagen til udviklingen på
markederne og kommentarer fra berørte parter. Denne gennemgang vil også dække de
forbrugerpolitiske aspekter af långivernes aktiviteter. Kommissionen vil også undersøge
de forskellige metoder til at bekæmpe overforgældning og om nødvendigt udarbejde en
henstilling. Desuden vil Kommissionen overveje mulige forbedringer af den eksisterende
lovgivningsramme for forsikringsselskaber med henblik på at lette den
grænseoverskridende handel og styrke forbrugerbeskyttelsen. Mulighederne for at udvikle
den nuværende dialog mellem erhvervslivet i sektoren finansielle tjenesteydelser og
forbrugerne vil blive undersøgt med henblik på at fremme en aftale om information og
                                               

22 KOM (1997) 309 endelig udg. "Meddelelse fra Kommissionen  - Finansielle tjenesteydelser: Øget
forbrugertillid - opfølgning af Kommissionens grønbog: Finansielle tjenesteydelser - opfyldelse af
forbrugernes forventninger".
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tranparens. I sin meddelelse om fremme af forbrugernes tillid til elektroniske
betalingsmidler inden for det indre marked23, som indeholdt Kommissionens henstilling om
transaktioner med elektroniske betalingsmidler (især forholdet mellem udsteder og
indehaver), fastsatte Kommissionen fristen for dens gennemførelse til den 31. december
1998. Kommissionen meddelte endvidere, at den vil foretage en undersøgelse af
henstillingens gennemførelse ved udgangen af 1998. Hvis henstillingen ikke gennemføres
på en tilfredsstillende måde, vil Kommissionen foreslå et direktiv på dette område.

Kommissionen ønsker at understrege, at Euroens indførelse vil gøre det væsentligt, at
systemer, der behandler grænseoverskridende detailbetalinger, er effektive, billige og
pålidelige og forbrugervenlige. Desuden vil det være nødvendigt at overveje
foranstaltninger til at fremme forbrugernes interesse for elektroniske penge. Også
forhandlinger om Kommissionens to direktivforslag om elektroniske penge24 og forslag til
direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugere25 vil også få betydning.

Kommissionens arbejde med Euroen vil hovedsagelig fokusere på gennemførelse af og
tilsyn med Kommissionens tre eksisterende henstillinger26 og den aftale, der blev indgået i
1998 mellem forbrugersammenslutningerne og erhvervslivet27. I spørgsmålet om dobbelte
prisangivelser vil Kommissionen overveje en lovgivningsaktion, hvis gennemførelsen af
henstillingen og aftalen skulle vise sig at være utilfredsstillende. Kommissionen vil fortsat
tilskynde til dialog mellem forbrugerne og andre sektorer i industrien. Der vil blive
gennemført foranstaltninger til forbedring af forbrugeroplysningen om Euroen (især for
mere sårbare forbrugere).

5.2. En mere tidssvarende lovgivningsramme

Den seneste udvikling på markederne for varer og tjenesteydelser og vedtagelsen af
Amsterdam-traktaten nødvendiggør en konsolidering af den eksisterende lovgivning og i
visse tilfælde en ajourføring. De eksisterende forslag til lovgivning indeholder allerede et
krav om udarbejdelse af rapporter. Kommissionen har til hensigt at anvende denne
mulighed for at gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af den eksisterende
lovgivning. Disse rapporter vil, når det er hensigtsmæssigt blive ledsaget af et forslag fra
Kommissionen.

                                               

23 KOM (1997) 353 endelig udg. (Kommissions meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Europæiske Monetære Institut og Det Økonomiske og Sociale Udvalg - Fremme af forbrugerne tillid
til elektroniske betalingsmidler inden for det indre marked.

24 KOM (1998) 461 endelig udg. Dette omfatter forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
adgang til at etablere og udøve virksomhed som e-pengeinstitut og tilsyn med en sådan virksomhed
og forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/780/EØF om
samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut.

25 KOM (1998) 468

26 Kommissionens henstilling 98/288/EF af 23. april 1998 om dialog, opfølgning og oplysning med
henblik på at lette overgangen til Euroen, EFT L 130 af 1.5.1998, s. 29; Kommissionens henstilling
98/287/EF af 23. april 1998 om dobbelt angivelse af priser og andre monetære beløb, EFT L 130 af
1.5.1998, s. 26; og Kommissionens henstilling 98/286/EF af 23. april 1998 om bankgebyrer for
omregning til Euroen, EFT  130 af 1.5.1998, s. 22.

27 Aftalen af 30.6.1998 mellem forbrugerorganisationer og erhvervsorganisationer i sektorerne
detailhandel, turisme, håndværk og små og mellemstore virksomheder i forbindelse med overgangen
til Euro.
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Kommissionen vil forelægge en rapport om anvendelsen af direktivet om urimelige
kontraktvilkår28 senest ved udgangen af 1999. Den vil endvidere offentliggøre en rapport
om gennemførelsen af direktivet om fjernsalg inden udgangen af år 200129 og vil udsende
en rapport om muligheden for at etablere effektive metoder til at behandle forbrugeres
klager inden udgangen af 1999.

I overensstemmelse med direktivet om sammenlignende og vildledende reklame30 vil
Kommissionen også undersøge og udarbejde en rapport om grænseoverskridende klager i
forbindelse med sammenlignende reklame inden udgangen af 1999.

Kommissionen vil forelægge en rapport om anvendelsen af direktivet om søgsmål med
påstand om forbud. I denne rapport vil den fokusere på: direktivets rækkevidde i forhold
til de kollektive interesser for personer, der udøver en aktivitet inden for handel, industri,
håndværk eller andre erhverv; direktivets rækkevidde som fastlagt gennem andre
forbrugerdirektiver; og hvorvidt den forudgående høringsprocedure har været til nytte for
forbrugerne.

Foruden gennemgangen af den eksisterende lovgivning vil Kommissionen fremsætte
forslag for at lukke hullerne i den eksisterende lovgivningsramme. Lovgivningen kunne
bl.a. beskæftige sig med problemerne omkring "mirakelprodukter", vildledende
sundhedsrelaterede reklameerklæringer og pyramidesalg. Kommissionen vil også
undersøge muligheden for at forelægge en generel lovgivningsmæssig ramme for rimelig
handel.

5.3. Bedre håndhævelse og overvågning

Håndhævelse er en prioritet på et dynamisk marked, hvor det i stigende grad er vanskeligt
at følge med udviklingen af nye varer og tjenesteydelser. Kommissionen anerkender, at en
ineffektiv håndhævelse vil underminere EU-lovgivernes bedste hensigter. Håndhævelse er
altså den afgørende faktor i forhold til svag lovgivning eller selvreguleringsaftaler.

Det vil forsat være en hovedopgave for Kommissionen at føre tilsyn med EU-
lovgivningens omsætning. Kommissionen beklager, at medlemsstaternes gennemførelse af
direktiverne kommer ud for forsinkelser. For at forbedre omsætningen vil Kommissionen
tilskynde til en uformel dialog mellem medlemsstaterne forud for omsætningen med
henblik på at behandle specifikke problemer.

Der vil dog især blive fokuseret på gennemførelsen i praksis. EU har indtil nu ikke spillet
nogen større rolle ved håndhævelsen af foranstaltninger til at fremme økonomiske
interesser. Selv om det fortsat vil være medlemsstaterne, der bærer hovedansvaret for
håndhævelsen i praksis, er det hensigten, at EU skal tilføje de nationale bestræbelser en
merværdi. Dette vil ske på to måder. For det første gennem fremme af og tilskyndelse til
administrativt samarbejde i og mellem medlemsstaterne, Kommissionen og
forbrugersammenslutningerne. For det andet gennem tilskyndelse til samordning af
håndhævelsesindsatsen gennem nationale agenturer.

                                               

28 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, EFT L 95 af
21.4.1993, s. 29.

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20.5.1995 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse
med aftaler vedrørende fjernsalg, EFT L 144 af 4.6.1997, s. 19.

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 om ændring af direktiv
84/450/EØF om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame, EFT L 290 af
23.10.1997, s. 18.
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Kommissionen vil også træffe foranstaltninger til at forbedre udvekslingen af oplysninger
og samarbejdet mellem medlemmerne i EU af IMSN31. Mulige initiativer er bl.a.
etablering af et system svarende til fællesskabssystemet for hurtig udveksling af
oplysninger om fare i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder med en database og et
sekretariat i Kommissionen, og undersøgelser og seminarer til udveksling af den bedste
praksis.

At identificere potentielle problemområder er væsentligt for den effektive håndhævelse af
forbrugernes økonomiske interesser. Prissammenligning kan både hjælpe til med at
identificere, hvor det indre marked ikke fungerer, og til at sætte forbrugerne i stand til at
træffe valg vedrørende indkøb og livsstil. Et godt eksempel er Kommissionens prisoversigt
for biler i EU. Kommissionen er af den opfattelse, at Euroens indførelse vil lette
prissammenligningen i EU, og den vil overveje, hvad der kan gøres for at hjælpe
forbrugerne med at foretage sammenligninger tværs over det indre marked.

Forbrugernes klageadgang er stadig ikke tilfredsstillende. Kommissionen vil træffe
foranstaltninger til forbedring af håndhævelsesmekanismerne i den eksisterende
lovgivning. På dette område vil den praktiske anvendelse af direktivet om søgsmål med
påstand om forbud være en prioritet. Kommissionen vil også støtte gennemførelsen af de
foranstaltninger, der er fastsat i meddelelsen om udenretslig bilæggelse af tvister på
forbrugerområdet32 og i den supplerende henstilling33 for at forbedre den enkelte
forbrugers klageadgang. Kommissionen vil ligeledes undersøge mulighederne for at gøre
det lettere for forbrugerne at få godtgjort udgifter til juridisk bistand, som de har haft i
forbindelse med forsøg på at gøre deres rettigheder gældende. Og den vil overveje, hvilke
foranstaltninger der behøves for at gøre det lettere for forbrugerne at anlægge kollektive
søgsmål, når de har lidt en lignende skade, og andre klagemuligheder er udtømt.

Endelig vil Kommissionen for at forbedre den eksisterende lovgivnings transparens og
praktiske nyttevirkning offentliggøre et kompendium om den samlede forbrugerrelaterede
lovgivning i EU, og i partnerskab med medlemsstaterne vil den gøre den nationale
lovgivning lettere tilgængelig.

5.4. Bedre integrering af hensynet til forbrugernes økonomiske interesser i
de øvrige fællesskabspolitikker

Næsten alle fællesskabspolitikker har en vis virkning for forbrugerne, men nogle er mere
kritiske for forbrugernes økonomiske interesser end andre. Kommissionen vil derfor på
grundlag af høringer fastlægge, hvilke områder der skal prioriteres, og hvilken metode der
skal anvendes til at sikre, at der i fællesskabspolitikken mere systematisk og konsekvent
tages hensyn til forbrugernes økonomiske og juridiske interesser. Den metode, der er
anvendt i andre "horisontale" politiske sammenhænge i EU, vil vise vejen. Målet skal være
at forbedre de politiske beslutningstageres forståelse af forbrugernes interessers karakter.
En checkliste til vurdering af forbrugernes interesser kunne måske være en hjælp for de
politiske beslutningstagere.

                                               

31 International Marketing Supervision Network.

32 KOM (1998) 198 endelig udg. - Kommissionens meddelelse om "udenretslig bilæggelse af tvister på
forbrugerområdet".

33 Kommissionens henstilling af 30.3.1998 om "de principper, der finder anvendelse på organer med
ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområder, EFT L 115 af 17.4.1998, s. 31.
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Allerede på dette stadium kan der identificeres en række prioriterede områder. I
spørgsmålet om forsyningspligt-ydelser vil målet være at sikre den rigtige balance mellem
den nødvendige liberalisering for at forbedre konkurrencen og de passende
foranstaltninger (herunder overkommelige priser, servicekvalitet og transparens i
oplysningerne), som er afgørende for, at forbrugerne har et virkeligt valg. Meddelelsen om
forsyningspligt-ydelser34 var et første skridt i retning af at integrere forbrugernes
interesser gennem fastlæggelse af generelle principper, herunder begrebet alment
tjenesteudbud. Disse principper skal nu omsættes i praksis.

Der er stor forskel på, hvorledes liberaliseringen er blevet gennemført i de forskellige
sektorer. Der kan være behov for foranstaltninger, som er specifikke for hver enkelt
sektor på det liberaliserede marked for at hjælpe forbrugerne med at få et bedre overblik
over de komplekse arrangementer, der kan blive følgen. Der er især tre væsentlige
aspekter, det er nødvendigt at beskæftige sig med: lovgivningsspørgsmål, herunder
bilæggelse af tvister, transparens i oplysningerne og forbrugernes deltagelse.
Kommissionen vil undersøge, om der er behov for yderligere aktioner for at tage hensyn
til forbrugerdimensionen på områderne telekommunikation, postvæsen, energi- og
vandforsyning, transport samt radio og TV.

I telekommunikationssektoren vil Kommissionen i 1999 tage et overblik over de
lovgivningsmæssige rammer på grundlag af to års erfaring med liberaliserede markeder i
det meste af EU. Den vil i den forbindelse bl.a. undersøge, hvordan den eksisterende
lovgivning kan gøres mere brugervenlig, og behandle spørgsmål vedrørende adgang til den
endelige bruger, omfanget og finansieringen af et alment tjenesteudbud, herunder
spørgsmålet om rimelige priser, tjenesteudbuddets kvalitet og behandling og bilæggelse af
klager. Kommissionen vil endvidere analysere de lovgivningsmæssige konsekvenser af
konvergensen mellem telekommunikation, medier og informationsteknologisektorer,
herunder virkningerne for forbrugerne. I postsektoren vil Kommissionen i år 2000
udarbejde en rapport om anvendelsen af direktivet om posttjenester35, og den vil
fremsætte supplerende forslag på de områder, hvor det er hensigtsmæssigt. I
transportsektoren vil Kommissionen undersøge kontraktvilkår med henblik på at styrke
passagerernes rettigheder inden for luftfarten, og den vil behandle passagerernes sikkerhed
i forbindelse med behandlingen af servicesikkerhed (jf. også 4.3).

Informationssamfundet har potentiel til at bringe forbrugerne store fordele, men det
skaber nye handelsmæssige situationer, som de ikke er vant til, og i hvilke i deres
interesser kan være udsat for risiko (f.eks. betalingssystemers sikkerhed, fordelingen af
ansvar og erstatningsansvar). Kommissionen vil fortsat integrere forbrugernes interesser i
sin politik om informationssamfundet, især ved at indarbejde mekanismer for
forbrugerrepræsentation og høring i sine forslag. Den eksisterende lovgivning om
forbrugerspørgsmål i EU (fjernsalg, urimelige kontraktvilkår, erstatningsansvar, osv.) og
de rettigheder, den giver forbrugerne, gælder ligeledes for informationssamfundet, som
det blev anerkendt i Kommissionens forslag om elektronisk handel36 for nylig. Som følge
af Rådets resolution af 3. november 1998 om forbrugerdimensionen i
informationssamfundet vil Kommissionen undersøge denne lovgivning for at finde
eventuelle mangler i sammenhæng med informationssamfundet (herunder elektronisk

                                               

34 KOM (1996) 443 endelig udg. "Meddelelse fra Kommissionen - forsyningspligt-ydelser i Europa".

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15.12.1997 om fælles regler for udvikling af
Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet, EFT L 15 af
21.1.1998, s. 25, corrigendum: EFT L 23 af 30.1.1998, s. 39.

36 KOM (1998) 586 af 18. november 1998.
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handel), og den vil forslå supplerende foranstaltninger, hvis den skønner det nødvendigt. I
overensstemmelse med Bonn-erklæringen37 vil de trufne foranstaltninger være
teknologineutrale. Kommissionen vil også se på behovet for foranstaltninger for
forbrugere, der anvender Internettet, inden for rammerne af Rådets og Europa-
Parlamentets kommende handlingsplan til fremme af sikker anvendelse af Internet38.

Dette vil omfatte skabelse af et europæisk netværk af hotlines og bevidstgørende
initiativer.

Kommissionen vil søge at integrere forbrugerinteresser i Agenda 2000-reformen af den
fælles landbrugspolitik. For at nå frem til dette vil Kommissionen undersøge virkningen af
den fælles landbrugspolitik for forbrugernes økonomiske interesser, især priser, udvalg og
adgang til væsentlige levnedsmidler til rimelige priser.

Kommissionen vil sikre, at forbrugernes interesser fortsat er en afgørende faktor i EU's
konkurrencepolitik.

For at støtte et bæredygtigt forbrug vil Kommissionen undersøge, hvordan miljø- og
udviklingspolitiske anliggender kan afspejles effektivt i forbrugerpolitikken.

                                               

37 Bonn-erklæringen blev undertegnet af de deltagende ministre fra medlemsstaterne i EU, EFTA-
landene, landene i Central- og Østeuropa og Cypern efter den europæiske ministerkonference "Global
Information Networks: realising the potential", den 6. - 8. juli 1997.

38 KOM (1997) 582 endelig udg. Dette omfatter "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Handlingsplan til fremme af
sikker anvendelse af Internet" og det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning
om vedtagelse af en flerårig EF-handlingsplan til fremme af sikker anvendelse af Internet, EFT C 48
af 13.2.1998, s. 8.
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BILAG I

ANDRE IGANGVÆRENDE OG SUPPLERENDE AKTIONER

Bedre muligheder for forbrugerne i hele EU for at komme til orde

◊ Der vil blive organiseret uddannelseskurser i både generelle færdigheder og specifikke
forbrugeremner for de forbrugersammenslutninger, der har det største behov.

◊ Forbrugerudvalget vil i fremtiden blive hørt om håndhævelses-, uddannelses- og
oplysningskampagner. Kommissionen vil også sigte mod at øge antallet af udtalelser,
der udarbejdes i udvalget, idet dets indflydelse på denne måde vil blive styrket.
Kommissionen vil sigte mod at forbedre strømmen af oplysninger mellem udvalget og
forbrugerrepræsentanterne (mere end 100) i andre rådgivende udvalg i Kommissionen
vedrørende specifikke politiske områder. Forbrugerudvalget er klart bedst placeret for
at organisere disse repræsentanter i et uformelt netværk.

◊ Kommissionen vil tilskynde til, at forbrugerne deltager i alle Kommissionens relevante
rådgivende udvalg og andre relevante forsamlinger, når det er hensigtsmæssigt.

◊ Kommissionen vil sammen med medlemsstaterne undersøge, hvordan
forbrugersammenslutningerne bedre kan inddrages i tilsynet med og håndhævelsen af
den eksisterende lovgivning.

◊ Kommissionen vil oprette en hotline, som forbrugersammenslutningerne kan anvende
til at optage kontakt med Kommissionen for at drøfte deres problemer.

◊ Kommissionen vil nedsætte en ekspertgruppe, der skal undersøge
informationssamfundets virkninger for forbrugerorganisationerne. Dette vil omfatte
udveksling af idéer og den bedste praksis vedrørende: anvendelse af nye teknologier;
mulige fælles aktioner for de deltagende organisationer; og deres medlemmers
holdninger til det nye miljø.

◊ Kommissionen vil tage hensyn til voksnes, særligt handicappede eller særligt sårbare
gruppers behov i uddannelsen til forbrugere. Uddannelse af specialiseret
uddannelsespersonale og udvikling af kurser og undervisningsmateriale om
forbrugerspørgsmål efter hver af disse gruppers specifikke behov vil blive prioriteret.
Kommissionen vil også tilskynde medlemsstaterne til at opfatte disse kurser som
ledsagerforanstaltninger til erhvervsuddannelseskurser.

◊ Kommissionen vil tilskynde til udvikling af flere universitetskurser om den europæiske
forbrugerlovgivning og andre forbrugerspørgsmål, og således styrke den ekspertise,
der står til rådighed for forbrugerorganisationerne. Den vil også fremme en
videregående uddannelse af specialister i uddannelse til forbrugere (mange af disse
specialister arbejder allerede i forbrugersammenslutningerne) med det formål at
ajourføre deres viden.

◊ For at supplere den vedvarende dialog med borgerne og erhvervslivet39 vil
Kommissionen identificere specifikke decentraliserede og målrettede aktioner til
opfølgning af de tidligere generelle kampagner til oplysning af forbrugerne om deres
rettigheder på det indre marked.

                                               

39 Som blev indledt på Rådsmødet i Cardiff i juni 1998.
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◊ Kommissionen vil fortsat organisere konkurrencen for unge europæiske forbrugere,
men vil forbedre dens organisation og arbejdsmetode for at forstærke dens virkning.
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Et højt sundheds- og sikkerhedsniveau for forbrugerne i EU

◊ Kommissionen vil udvikle EHLASS-systemet40 i forbindelse med programmet om
forebyggelse af ulykker og vil udvikle projekter til at skabe interesse for
sikkerhedsspørgsmål blandt forbrugerorganisationerne og i erhvervslivet i
medlemsstaterne. Den vil genoptage og ajourføre EU-politikken om
sikkerhedsmærkning. Den vil også etablere en frivillig ordning på EU-plan for
sikkerhedsstyring og -kontrol i prioriterede tjenesteydelsessektorer.

◊ Kommissionen er af den opfattelse, at sikkerhedsanvisninger skal være forståelige, og
den vil sørge for, at overdrevne detaljer ikke anvendes som et middel til at begrænse
erstatningsansvar. Kommissionen vil igen undersøge behovet for et EU-initiativ
vedrørende markedspladsers udstyr. Derudover vil Kommissionen overveje, om der er
behov for et initiativ vedrørende børneplejeartiklers sikkerhed (f.eks. høje stole). Disse
artikler dækkes ikke af direktivet om sikkerhedskrav til legetøj41.

◊ Kommissionen vil under det femte rammeprogram for forskning42 fremme udviklingen
af metoder, teknologier, modeller og strategier for en sikker indførelse, anvendelse,
kontrol og opsporing af genetisk modificerede organismer eller deres gener i miljøet
og i produkter, og gennemføre yderligere forskning i deres langtidsvirkninger for miljø
og sundhed.

◊ Kommissionen vil også gennem det femte rammeprogram for forskning fremme det
videnskabelige og tekniske samarbejde med tredjelande, fokuseret på politik,
forvaltning og teknologiorienteret forskning, for at styrke den samlede kvalitet af
fødevareprodukter til lokalt forbrug og eksport. Dette samarbejde vil omfatte
partnerlande i Europa, Asien, Middelhavsområdet og Afrika syd for Sahara samt
Latinamerika.

◊ Den overordnede aktion "Bæredygtig forvaltning og vandkvalitet" vil, også under det
femte rammeprogram, behandle forbrugernes betænkeligheder ved risici i forbindelse
med anvendelse af vand, (f.eks. forurening, der giver endocrine forstyrrelser, og andre
vigtige former for forurening) og forbrugernes ansvar for at nedsætte vandforbruget
og reducere forureningen.

◊ Kommissionen vil som led i sin strategi forud for tiltrædelsen fortsat støtte udviklingen
af håndhævelsesagenturer i de associerede lande gennem teknisk bistand, gennem
etablering af uddannelsesprogrammer for deres inspektører og gennem seminarer, og
vil desuden forbinde dem med fællesskabssystemet til informering om ulykker i
hjemmet og i fritiden. Derudover vil Kommissionen træffe en række foranstaltninger
for at tilskynde til udvikling af forbrugerorganisationer i de associerede lande
(herunder indbyde dem til den årlige generalforsamling).

                                               

40 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 3092/94/EF af 7. december 1994 om etablering af et
fællesskabssystem til informering om ulykker i hjemmet og i fritiden, EFT L 331 af 21.12.1994, s. 1.

41 Rådets direktiv 88/378/EØF af 3.5.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om sikkerhedskrav til legetøj, EFT L 187 af 16.7.1988, s. 1.

42 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om femte rammeprogram for Det Europæiske
Fællesskabs indsats inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (1998 - 2002),
KOM 97/0142 endel - COD 97/0119, EFT C 173 af 7.6.1997, s. 10.
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◊ Kommissionen vil fremme hensynet til forbrugernes sundhed og sikkerhed i den
bilaterale dialog med andre vigtige partnere (især gennem aftaler om gensidig
anerkendelse og gennem opfølgning og kontrol af bestemmelser vedrørende
forbrugernes sundhed og sikkerhed i de forskellige samarbejdsaftaler med lande uden
for Fællesskabet). Dette vil omfatte spørgsmål vedrørende forbrugernes sundhed og
sikkerhed i det fremtidige arbejde med MEDA og Lomé-landene.

◊ Kommissionen vil undersøge, om lovgivningsmæssige ændringer er nødvendige for at
udvide EU-reglerne om transparens og behandling af rapporter, som allerede anvendes
på veterinærområdet43 og i sektorerne plantesundhed og levnedsmidler.

◊ En bedre transportsikkerhed er et stadigt mål for Kommissionen. Inden for civil
luftfart vil Kommissionen fortsat presse på for at få vedtaget sine forslag om indførelse
af sikkerhedskontrol af luftfartøjer44, og om kabinebesætningers faglige
kvalifikationer45. Etableringen af en myndighed for luftfartssikkerhed i Europa, som
blev besluttet af Rådet i juni 1998, og den effektive gennemførelse af de fælles
luftfartsmyndigheders sikkerhedskrav gennem deres omsætning til EU-ret, vil også
blive fortsat. Kommissionen vil endvidere fremsætte forslag om begrænsning af
flyvetiden.

◊ I den maritime sektor vil Kommissionen foruden sit forslag om betingelser for at drive
ro-ro færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart i Fællesskabet46,
forelægge nye initiativer om en samlet metode til forvaltning af risici for transport på
havet (herunder speditørers og befragteres ansvar ved anvendelse af usødygtige skibe)
og om fremme af kvalitetsbetonet skibsfart og forbedret trafikforvaltning.

◊ I spørgsmålet om færdselssikkerhed på veje vil Kommissionen fortsætte sit
eksisterende handlingsprogram47. Kommissionen vil også fortsat støtte og udvikle
programmet om vurdering af bilers sikkerhed (EURONCAP) og vil offentliggøre en
meddelelse og fremsætte henstillinger om fastsættelse af prioriteter, herunder en
evaluering af forholdet mellem omkostninger og nyttevirkning ved
færdselssikkerhedsforanstaltninger.

 

                                               

43 98/139/EF: Kommissionens beslutning af 4. februar 1998 om visse regler for veterinærkontrol på
stedet foretaget af Kommissionens eksperter i medlemsstaterne (EØS-relevant tekst), EFT L 38 af
12.2.1998, s. 10 og 98/140/EF: Kommissionens beslutning af 4.2.1998 om visse regler for
veterinærkontrol på stedet foretaget af Kommissionens eksperter i tredjelande (EØS-relevant tekst),
EFT L 38 af 12.2.1998, s.14.

44 KOM (1997) 55 endelig. udg. af 17.2.1997.

45 KOM (1997), 382 endelig udg. af 22.7.97

46 KOM (1998) 71 endelig udg. - 98/0064(SYN), EFT C 108 af 7.4.1998, s. 122.

 47 KOM (1997) 131 endelig udg. af 9.4.1997.
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 Fuld respekt for EU-forbrugernes økonomiske interesser

◊ Kommissionen vil søge at integrere hensynet til forbrugernes økonomiske interesser i
sin politik for eksterne forbindelser, især i spørgsmål vedrørende de internationale
aspekter af den elektroniske handel (f.eks. i OECD), den almindelige overenskomst
om handel med tjenesteydelser (GATS) og de forhandlinger, der føres i denne
sammenhæng, det løbende arbejde i verdenshandelsorganisationen og i eventuelle nye
forhandlinger (herunder i givet fald "Årtusinde" -handelsrunden).

◊ Kommissionen vil træffe foranstaltninger til at fremme et mere ansvarsbevidst forbrug
og orientere markederne i retning af mere bæredygtige produkter. Dette vil bl.a.
omfatte, at der stilles passende og pålidelige oplysninger om produkternes
miljøvirkninger og sociale følger til rådighed gennem miljømærker, en attestering om
"rimelig handel" og andre frivillige attesteringer eller andre miljømæssige eller etiske
angivelser. Det vil endvidere omfatte støtte til aktiviteter under
forbrugerorganisationerne og anvendelse af informationsredskaber i forbindelse med
højere prioriterede spørgsmål vedrørende bæredygtigt forbrug, som f.eks. integreret
produktpolitik. Endelig vil EU-rådgivningskontorerne i fremtiden også give
miljøoplysninger af interesse for forbrugerne, f.eks. om badevand eller øko-mærkning.

◊ Kommissionen vil foretage en fornyet gennemgang af den eksisterende etikettering og
mærkning af produkter, f.eks. EF-mærkning og andre varemærkninger, som attesterer
kvalitet eller sikkerhed.

◊ Kommissionen vil som en del af sin gennemgang af lovgivningsrammen for
persontransport48 behandle behovet for strengere krav om forbrugeroplysning. Den vil
også foreslå metoder til, hvordan det kan kræves af markedet, at det behandler
spørgsmål vedrørende forbrugernes rettigheder og klageprocedurer.

◊ Kommissionen har allerede vedtaget en række foranstaltninger til opfølgning af
direktiverne om elektricitet og gas49, som blev vedtaget i 1997 og 1998.
Opfølgningsggrupper i Kommissionen og medlemsstaterne fører tilsyn med
gennemførelsesprocessen, især lovgivningsspørgsmål. Kommissionen arrangerer
toårige møder med lovgiverne på elektricitetsområdet og agter at arrangere lignende
møder med lovgiverne på gasområdet. Kommissionen vil til sin tid udarbejde en
rapport om gennemførelsen af disse direktiver og vil undersøge behovet for at foreslå
forbedringer. Forbrugerne vil fortsat blive hørt om energipolitikken i EU gennem Det
Rådgivende Energiudvalg50, hvor de er repræsenteret.

                                               

48 Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 af 26.6.1969 om medlemsstaternes fremgangsmåde med hensyn
til de med begrebet offentlig tjeneste forbundne forpligtelser inden for sektoren for transporter med
jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje, EFT L 156 af 28.6.1969, s. 1 - ændret ved Rådets
forordning (EØF) nr. 1893/91 af 20.6.1991 om ændring af forordning (EØF) 1191/69 om
medlemsstaternes fremgangsmåde med hensyn til de med begrebet offentlig tjeneste forbundne
forpligtelser inden for sektoren for tranporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje, EFT L
169 af 29.6.1991, s.1.

49 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles regler for det indre
marked for elektricitet, EFT L 27 af 31.1.1997. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/30/EF af
22. juni 1998 om fælles regler for det indre marked for naturgas, EFT L 204 af 21.7.1998.

50 Kommissionens afgørelse 96/642/EF af 8. november 1996 om oprettelse af et rådgivende
energiudvalg, EFT L 292 af 15.11.1996.
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◊ Kommissionen vil opfølge eksisterende projekter for at hjælpe mere sårbare dele af
samfundet med Euroen. Uddannelse og oplysning af forbrugerne og deres
sammenslutninger om Euroen vil ligeledes blive fortsat.

◊ Af hensyn til transparensen vil Kommissionen forberede sammenlignende rapporter
om lovgivningens omsætning og gennemførelse i medlemsstaterne, især med sigte på
håndhævelsesmekanismer og sanktioner.

◊ Kommissionen vil føre tilsyn med anvendelsen i praksis af forbrugernes
klageformular51 og vil bruge denne erfaring sammen med oplysninger fra databaser i
organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister til at vurdere, om der kræves
yderligere foranstaltninger for at lette den enkelte forbrugers klageadgang. I denne
sammenhæng vil Kommissionen også anvende EU-rådgivningskontorerne til at
koordinere udviklingen af netværket af centre med ansvar for tværnational bilæggelse
af tvister og vil styrke de eksisterende databaser over disse aktioner. Kommissionen vil
også træffe foranstaltninger til at forbedre procedurerne for behandling af småklager i
tværnationale sammenhænge og vil overveje, om der er behov for en europæisk
forbrugerombudsmand med kompetence for tværnationale klager.

◊ Som led i bestræbelserne på at sikre, at hensynet til forbrugerne inddrages i
overvejelserne, vil Kommissionen fortsat støtte Forum for Informationssamfundet,
som beskæftiger sig med det nye miljøs udfordringer, herunder også for forbrugerne.

                                               

51 Se KOM (1998) 198 endelig udg., som indeholder Kommissionens meddelelse om "udenretslig
bilæggelse af tvister på forbrugerområdet" og Kommissionens henstilling af 30.3.1998 om "de
principper, der finder anvendelse på organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister på
forbrugerområdet, EFT L 115 af 17.4.1998, s. 31.
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BILAG II

FINANSOVERSIGT

I handlingsplanen fastsættes Kommissionens samlede strategi for perioden 1999-2201. De
finansielle virkninger af EU's forbrugerpolitik er fastsat i forslaget til afgørelse om
etablering af en generel ramme for Fællesskabets aktiviteter til fordel for forbrugerne52. Til
orientering gives i det følgende en revideret udgave af den finansieringsoversigt, der
medfulgte som bilag til forslaget til afgørelse om den generelle ramme. Denne reviderede
udgave er baseret på den fælles holdning, Rådet vedtog den 20. november 1998.

SEKTION I                FINANSIELLE VIRKNINGER (DEL B I BUDGETTET)

1. Foranstaltningens betegnelse

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om etablering af en generel ramme for
Fællesskabets aktiviteter til fordel for forbrugerne.

2. Budgetpost

Afsnit B5.10, der i 1997 omfatter posterne B5.100, B5.102 og B5.103.

3. Retsgrundlag

Artikel 129 A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

4. Beskrivelse af foranstaltningen

4.1 Foranstaltningens generelle formål

Der er tale om støtte til aktiviteter, der bidrager til beskyttelsen af forbrugernes sundhed,
sikkerhed og økonomiske interesser, og til at fremme forbrugernes ret til information og
uddannelse og til at organisere sig med henblik på at varetage deres interesser og sikre sig
et højt beskyttelsesniveau.

4.2 Foranstaltningens varighed og nærmere bestemmelser for dens fornyelse eller
forlængelse

Det samlede program løber over en periode på fem år med start den 1. januar 1999.
Kommissionen evaluerer programmet i det fjerde år og foreslår i givet fald en forlængelse.

5. Klassifikation af udgifterne/indtægterne

5.1 Ikke-obligatoriske udgifter (IOU)

5.2 Opdelte bevillinger (OB)

6. Udgifternes/indtægternes art

                                               

52 KOM (1997) 684 endelig udg. " Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om etablering af
en generel ramme for Fællesskabets aktiviteter til fordel for forbnrugerne", EFT C 108 af 7.4.1998, s.
43.
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Bevillingerne skal sikre finansiering af foranstaltninger, som gennemføres på
Kommissionens initiativ, eller tilskud til projekter, der iværksættes fra anden side.

7. Finansielle virkninger

7.1 Beregningsmetode for de samlede omkostninger ved foranstaltningen

Regnskabsår Budget
1999

Budget
2000

Budget
2001

Budget
2002

Budget
2003

I alt

I alt 20 500 22 500 23 000 23 000 23 500 112 500
Beløbene er anført i tusind ECU til årets valutakurser.

Tallene er vejledende og fastlægges endeligt under den årlige budgetprocedure.

Fællesskabets finansielle støtte til aktiviteterne kan principielt ikke overstige mere end
50% af de udgifter, modtagerne reelt har afholdt.
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7.2 Omkostningernes fordeling på foranstaltningens elementer

Selv om det er umuligt at forudsige resultatet af de årlige udvælgelser, må der generelt
forventes en fordeling mellem de forskellige områder som følger (i mio. ECU for hele
perioden):

1. FORBRUGERNES SIKKERHED OG SUNDHED 31 mio. ECU

Produktsikkerhed og sundhedsspørgsmål er afgørende
elementer i de kommende fem års forbrugerpolitik.
Udgiftstyperne under dette punkt kan f.eks. være
følgende:

– Foranstaltninger til forberedelse og udarbejdelse af
de videnskabelige komitéers udtalelser i form af
godtgørelser til komitéernes medlemmer og
eksperter

9 mio. ECU

– Ekspertbistand i forbindelse med inspektion og
kontrol i levnedsmiddel-, veterinær- og
plantesundhedsspørgsmål.

7 mio. ECU

– Teknisk ekspertbistand til vurdering af risici
forbundet med produkter, især levnedsmidler.
Risikovurderingen er afgørende, for at det kan
konstateres, hvilket behov der er for
fællesskabsinitiativer inden for normalisering eller
udarbejdelse af retsforskrifter. Ekspertbistanden
hentes især fra Det Fælles Forskningscenter.

9,5 mio. ECU

– Foranstaltninger over for forbrugsvarer, der udgør
en risiko for forbrugerne.

2 mio. ECU

– Oplysning om farlige produkter og konstaterede
risici. Det planlægges at foretage en udvikling på det
tekniske plan og med hensyn til den geografiske
dækning af RAPEX-systemet til udveksling af
oplysninger om farlige produkter.

3,5 mio. ECU
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2. BESKYTTELSE AF FORBRUGERNES ØKONOMISKE
INTERESSER FOR SÅ VIDT ANGÅR VARER OG
TJENESTEYDELSER

17 mio. ECU

Forbrugerne har tit ikke mulighed for at få
imødekommet deres rettigheder og spille deres rolle
som økonomisk interessegruppe. Udgiftstyperne under
dette punkt kan f.eks. være følgende:

– Foranstaltninger til forbedring af samarbejdet
mellem de instanser, der varetager
markedsovervågningen.

2 mio. ECU

– Foranstaltninger til sikring af, at forbrugernes
rettigheder overholdes i forbindelse med varer og
tjenesteydelser, herunder mekanismer, der kan
forbedre bilæggelsen af tvister, bl.a. pilotprojekter
og etablering af databaser. Udgifterne til
foranstaltninger vedrørende klageadgang udgør ca. 1
mio. ECU.

7,5 mio. ECU

– Foranstaltninger til sikring af loyale transaktioner for
forbrugerne under hensyntagen til den nye
teknologis virkninger og udviklingen i de finansielle
tjenesteydelser.

7,5 mio. ECU

3. UDDANNELSE OG BEVIDSTGØRELSE AF
FORBRUGERNE OM FORBRUGERBESKYTTELSE OG
-RETTIGHEDER

40 mio. ECU

Udgiftstyperne under dette punkt kan f.eks. være
følgende:

– Forbedring af informeringen af forbrugerne om
deres rettigheder og om, hvilke muligheder de har
for at gøre deres rettigheder gældende (f.eks. via cd-
rom), samt forbedring af producenternes og
forbrugernes viden om produktsikkerhed. F.eks.
udgør udgifterne til foranstaltninger vedrørende
urimelige kontraktvilkår (1997) og
levnedsmiddelsikkerhed (1998) ca. 4 mio. ECU.

19 mio. ECU

– Forbedring af forbrugernes oplysninger om visse
varer og tjenesteydelser, bl.a. ved hjælp af
sammenlignende prøver.

5,5 mio. ECU

– Fremme af forbrugeroplysning og -uddannelse, bl.a.
i skolen.

6,5 mio. ECU

– Udvikling af og støtte til europæiske tværnationale
forbrugeroplysningscentre, der rådgiver og
informerer. De årlige udgifter til de 10 eksisterende
centre udgør 1,6 mio. ECU. Det er planen, at der
skal etableres et center i alle medlemsstaterne.

9 mio. ECU
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4. FREMME AF FORBRUGERNES INTERESSER 24,5 mio. ECU

Udgiftstyperne under dette punkt kan f.eks. være
følgende:

– Styrkelse af forbrugernes repræsentation på
fællesskabsplan og på internationalt plan.

10 mio. ECU

– Støtte til forbrugerorganisationerne i
medlemsstaterne, især hvis de kun råder over
begrænsede ressourcer.

7,5 mio. ECU

– Fremme og koordinering af forbrugerdeltagelse i
normaliseringsarbejdet på fællesskabsplan. Den
gennemsnitlige årlige udgift i de seneste år har
udgjort 0,7 mio. ECU.

4,5 mio. ECU

– Fremme af bæredygtige, herunder miljøvenlige,
forbrugsmodeller ved hjælp af pilotprojekter.

2,5 mio. ECU

I ALT 112,5 mio. ECU

7.3 Vejledende forfaldsplan for bevillingernes anvendelse

1999 2000 2001 2002 2003 2004 I alt
C.
Forpligtelser

20 500 22 500 23 000 23 000 23 500 112 500

C. Betalinger :
1999 15 000 5 500
2000 16 000 6 500
2001 16 500 6 500
2002 16 500 6 500
2003 17 000 6 500

15 000 21 500 23 000 23 000 23 500 6 500 112 500
Beløbene er anført i tusind ECU til årets valutakurser.
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8. Forholdsregler mod svig

Alle forslag om indgåelse af tilskudsforpligtelser evalueres bl.a. på grundlag af finansielle
kriterier (egne midler, tidligere forhold, forholdet mellem finansieringspartnere i samme
projekt o.l.).

Anmodninger om endelig udbetaling skal være ledsaget af en evaluering af projektets
hidtidige gennemførelse og finansielle stilling. Modtageren anvender til dette formål en
særlig formular.

Endvidere planlægges der kontrolbesøg efter stikprøvemetoden. Ved mistanke om
uregelmæssigheder foretages en hastekontrol, og hvis der herefter fortsat er grundlag for
mistanke, inddrages Afdelingen til Bekæmpelse af Svig, Den Juridiske Tjeneste og
Finanskontrollen med henblik på den videre behandling af sagen. Endelig foretages der
efterfølgende en samlet evaluering af alle de projekter, hvortil der er ydet tilskud, for at
fuldstændiggøre opfølgningen.

SEKTION II              ANALYSE AF OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET

9.1 Specifikke og kvantificerbare mål, målgruppe

Formålet er at støtte aktiviteter på forbrugerområdet, nærmere betegnet foranstaltninger
til fordel for forbrugerne, for så vidt angår varer eller tjenesteydelser, bevidstgørelse af
forbrugerne eller beskyttelse af forbrugernes sundhed. Sidstnævnte formål opfyldes bl.a.
ved risikoanalyser, videnskabeligt tilsyn samt kontrol og inspektion.

Målgruppen er personer, der varetager forbrugernes interesser, uanset om deres
geografiske virkefelt er fællesskabsomspændende, nationalt, regionalt eller lokalt, eller
multinationalt eller interregionalt.

Det væsentligste udvælgelseskriterium er således evnen til at udvikle projekter med en
fællesskabsdimension, eller projekter som har en direkte eller indirekte indvirkning på
fællesskabsplan.

9.2 Begrundelse for foranstaltningen

Nødvendigheden af fællesskabsfinansierede foranstaltninger

Aktuelt er organisationer, der arbejder til fordel for forbrugerne, ofte begrænset til at
beskæftige sig med aktiviteter, som enten er lokale, eller som kun tager hensyn til en del af
forbrugernes forventninger på de pågældende områder. Fællesskabet er som bidragyder
stærkt med til at påvirke foranstaltningerne, under skyldig hensyntagen til
nærhedsprincippet.

De støtteberettigede organisationer, som er engageret i varetagelsen af forbrugernes
interesser, er naturlige partnere i gennemførelsen af Fællesskabets politik. Deres
uafhængige status og det forhold, at de i deres virke kommer tæt på borgerne, sætter dem
i stand til at påvirke ikke blot forbrugernes, men også andre økonomiske aktørers adfærd.

Valg af interventionsform

BSE-krisen har påvist, at der findes en række forskellige faktorer, som kan påvirke
forbrugernes sikkerhed og sundhed og dermed undergrave deres tillid.
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Fællesskabet har forpligtet sig til at sikre forbrugerne og forbrugernes sundhed et højt
beskyttelsesniveau og at fremme deres interesser. Dette indebærer, at der skal iværksættes
et antal foranstaltninger på følgende områder:

– sikkerhed og sundhed

– beskyttelse af forbrugernes økonomiske interesser, for så vidt angår varer og
tjenesteydelser

– uddannelse og bevidstgørelse

– fremme af og hensyntagen til forbrugernes interesser.

Forberedelsen og opfølgningen af Fællesskabets foranstaltninger til fordel for forbrugerne
kræver et indgående og præcist kendskab til forbrugernes forventninger.

I dag er der en lang række aktører, der søger indflydelse på forbrugerspørgsmål. Det har
kunnet konstateres, at det er mindre bekosteligt at anvende de eksisterende faciliteter i
forbrugernes nærmiljø, som f.eks. de relevante organisationers kontaktpunkter, end at
etablere en ny struktur, hvortil omkostningerne målt i forhold til effektiviteten vil være
langt højere, selv over en længere periode.

De organisationer. der arbejder på forbrugerområdet, er aktuelt meget forskelligartede, og
det gælder både aktiviteterne i sig selv og den måde, hvorpå de gennemføres i praksis.

Der foregår stadig meget specialiserede aktiviteter på geografisk meget begrænsede
områder, og undertiden helt uden regnskaber.

En omlægning af de udfoldede bestræbelser bør på kort tid føre til, at forvaltningen
strammes op. Det principielle loft på 50% af udgifterne bidrager til at opfylde dette
formål, og det samme gør kontrollen med en eventuel deltagelse i andre
fællesskabsprogrammer.

9.3 Overvågning og evaluering af foranstaltningen

En opfordring til at indsende projektansøgninger offentliggøres årligt i EFT med angivelse
af, hvilke emner der fortrinsvis vil blive taget i betragtning, og hvilke udvælgelses- og
tildelingskriterier der lægges til grund for projektfinansieringen.

Af hensyn til evalueringen af projekterne vil de potentielle modtagere få tilsendt en
standardiseret formular til brug for projektbeskrivelsen, som bl.a. skal indeholde
oplysninger om resultatindikatorer, afhængigt af foranstaltningstypen, og om hvilken
målingsmetode der anvendes under og ved afslutningen af gennemførelsen.

Eksempler på resultatindikatorer:

– regelmæssige opinionsundersøgelser (Eurobarometer)

– fremskridt med hensyn til forbrugernes sikkerhed, sundhed og økonomiske
interesser

– de repræsentative organisationers evne til at varetage forbrugernes interesser
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– antallet af lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger i forbrugerbeskyttelses-
øjemed

– antallet og rækkevidden af foranstaltninger vedrørende varer og tjenesteydelser,
herunder bevidstgørelsestiltag, med sigte på at genoprette forbrugernes tillid

– den procentvise andel af velgennemførte foranstaltninger blandt de
foranstaltninger, der har fået prædikatet prioriteret

– foranstaltninger iværksat i medlemsstaterne.

Så snart ansøgningsfristen er udløbet, giver et evalueringsudvalg sig i kast med at sortere
projekterne i overensstemmelse med de offentliggjorte kriterier. Når den årlige
budgettildeling er blevet vedtaget, bevilges tilskuddene i prioriteringsrækkefølge.

Listen over de udvalgte projekter offentliggøres derefter.

I gennemførelsesfasen skal der fortsat være mulighed for at foretage en midtvejsevaluering
(stikprøve). En efterfølgende evaluering skal foretages i alle tilfælde. Aftalen skal
indeholde en bestemmelse herom, og i forbindelse med indgivelsen af anmodningen om
udbetaling skal der indgives en resultatoversigt.

Ved udgangen af hvert regnskabsår udarbejdes en samlet evalueringsrapport, der placerer
foranstaltningerne efter emne og angiver de valgte resultatindikatorer (målgruppe,
svarprocent, kendskab til foranstaltningen under og efter gennemførelsen osv.).

Endvidere udarbejdes der straks efter afslutningen af fjerde regnskabsår en rapport for
denne del af programperioden. Formålet hermed er at vurdere i et længere perspektiv, i
hvilket omfang der består en indbyrdes sammenhæng mellem de gennemførte
foranstaltninger, om der kan konstateres en udvikling med hensyn til koordineringen af
projekterne. Desuden skal der i rapporten for samtlige modtageres vedkommende gøres
rede for, hvilke aktiviteter de har gennemført i perioden.

Det er på grundlag af denne rapport, at Kommissionen i givet fald fremsætter forslag om
forlængelse af disse generelle ramme for aktiviteter.

SEKTION III             UDGIFTER TIL ADMINISTRATION (DEL A I
BUDGETTET)

10. UDGIFTER TIL ADMINISTRATION (DET ALMINDELIGE BUDGETS
SEKTION III, DEL A)

De nødvendige administrative ressourcer tilvejebringes på grundlag af Kommissionens
årlige beslutning om budgettildeling, som træffes under hensyntagen til bl.a. det antal
supplerende stillinger og beløb, som budgetmyndigheden har godkendt.
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10.1 Indvirkningen på antallet af stillinger

Det anslås, at gennemførelsen af den generelle ramme kræver følgende personale pr. år:

Administrativt personale heraf

Faste
stillinger

Midlertidige
stillinger

Ved udnyttelse
af eksisterende
ressourcer i ved-
kommende GD
eller tjeneste

Ved
supplerende
ressourcer

Tjenestemænd
eller
midlertidigt
ansatte

A

B

C

20

14

24

3 23

14

24

Andre
ressourcer

Udst. nat.
eksp.

Rådg.

2

2

2

2

I alt 58 7 65

10.2 De menneskelige ressourcers samlede finansielle indvirkning pr. år

BELØB BEREGNING

Tjenestemænd

Midlertidigt ansatte

Andre ressourcer Udst. nat. eksp.

Rådgivere

5 974 000 ECU

309 000 ECU

80 000 ECU

240 000 ECU

58 x 103 000 ECU

3 x 103 000 ECU

2 x 40 000 ECU

2 x 120 000 ECU

I alt 6 603 000 ECU


