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Danmark skal være ambitiøs og gå efter højeste beskyttelsesniveau for 
forbrugerne. Det gælder både i dansk lovgivning, og når rammerne sæt-
tes i EU. 
 

 

Baggrund 

Der bliver talt meget om at undgå at overim-

plementere EU-reglerne, dvs. at Danmark 

gennem nationale love eller praksis går videre 

end EU-reglerne.  

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at Danmark 

tværtimod skal gå foran og have som ambition 

at holde fanen højt, når det gælder forbruger-

beskyttelse, miljø og klima. Det har Danmark 

med succes formået tidligere.  

 

På nogle områder kan ens europæiske regler 

være praktiske og velbegrundede, som fx fly-

passagerers rettigheder eller fortrydelsesret 

ved e-handel.  Men dansk lovgivning skal ikke 

begrænses til, hvad vi er tvunget til af EU.  

 

Det er ofte svært at komme til orde i EU med 

mere forbrugervenlige tiltag, fordi forbruger-

organisationerne ikke er lige stærke i alle lande 

og ikke kan påvirke deres politikere i EU-

processen.   

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

Vores arbejde har medført, at Danmark er 

foregangsland på fx kemi- og fødevareområdet. 

Danske forbrugere nyder godt af, at regeringen 

har forbudt fluorstoffer i fødevareemballager. 

Forventningen er, at EU følger trop. Samtidig 

arbejdes der på, at fluorstoffer også fjernes fra 

andre produkter, fx pleje- og kosmetikproduk-

ter. På fødevareområdet har vi længe forbudt 

transfedt, og nu er EU på vej med et forbud. 

 

At holde øje med beskyttelsesniveauet for at 

sikre, at danske forbrugere ikke er dårligere 

stillet end andre, er relevant på alle områder, 

også inden for den klassiske jura. Man kan fx 

klage længere over nogle varer i Norge og Sve-

rige end i Danmark, som holder sig til EU-

reglernes minimum. 

 

Løsningsforslag  

Vi har højere ambitioner om at fastholde og 

udvikle vores forbrugerforhold, så de bliver 

verdens bedste. Og vi vil i hvert fald ikke ac-

ceptere forringelser af forbrugerbeskyttelsen 

for at mindske byrder på erhvervslivet. Hvis 

det er vigtigt at få oplysning om prisen på 

kredit, må erhvervslivets ”byrder” vige.  

 

Så meget desto vigtigere er det, at Danmark 

går foran. Forbrugerrådet Tænk er derfor hele 

tiden opmærksom på at følge forskningen og 
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 Danmark skal gå foran og være ambitiøs, når det gælder forbrugerbeskyttelse, miljø og klima.  

Det har vi med succes formået tidligere. 

 Argumenter om at mindske erhvervslivets byrder skal ikke anvendes i forbindelse med tiltag, der 

skal fremme forbrugerbeskyttelsen. 

 Danmark skal nøje overveje – område for område – om det er bedst for danske forbrugere, at 

reglerne er ens i Europa, eller om vores regler kan være løftestang for, at alle får bedre regler. 

 Dansk lovgivning er desværre ikke altid bedst, og det er derfor vigtigt hele tiden at kontrollere, 

hvor langt de lande, vi gerne vil sammenligne os med, er kommet. 

 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 82.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  
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den politiske udvikling. Det er vigtigt at have 

sin research i orden og være vedholdende.  

 

Alle områder skal følges nøje, og myndigheder 

skal have som opgave at holde politikerne 

ajour med udviklingen. Forbrugerrådet Tænk 

bør have særlige bevillinger, således at man er 

på forkant med at imødegå de farlige tendenser 

på samtlige forbrugerrelevante områder.   

 

Virksomheder og brancher skal tilslutte 

sig 

Samtlige tiltag, som Danmark har taget initia-

tiv til, har givet erhvervslivet konkurrencefor-

dele. Erhvervslivet kan derfor med fordel til-

slutte sig disse forslag. 
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