
 
Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K 

taenk.dk · fbr@fbr.dk · +45 7741 7741 
CVR: 6387 0528 

 

   

Vi er tilhængere af frihandel. Men vi vil ikke give køb på vores forbruger-

rettigheder eller hensynet til bæredygtighed – uanset om EU skal lave 

handelsaftaler med USA, Kina eller UK.  
 

 

Baggrund 

Når der forhandles om de konkrete frihandels-

aftaler, handler det ofte om mere end blot at 

fjerne tolden. Der gås desværre dybt ind i kon-

krete regler, der ofte er hjerteblod for forbru-

gerne. 

 

For eksempel har der i forbindelse med for-

handlinger mellem USA og EU været angreb på 

EU’s anerkendte forsigtighedsprincip.  

 

Princippet betyder, at hvis der er videnskabeli-

ge indikationer på risiko for alvorlige eller 

uoprettelige skader, må indgreb over for fx 

potentielle forurenere ikke udsættes alene 

grundet videnskabelig usikkerhed.  

 

Forsøget på at svække princippet sker samtidig 

med, at der trues med at indføre told på EU 

eksport. 

 

Typisk berøres (og forringes) forbrugerrettig-

heder på mange forskellige steder i den enkelte 

aftale. Det er derfor svært at få overblik over 

konsekvenserne for forbrugerne. Derfor skal 

der være et særligt kapitel om forbruger-

spørgsmål. 

 

Over tid er EU blevet mere åben om handelsaf-

taler, men forbrugerorganisationerne kræver 

at blive involveret. Gennemsigtighed fremmer 

også civilsamfundets accept af aftalerne.  

 

Flere aftaler åbner også for, at udenlandske 

virksomheder kan lægge sag an mod en stat, 

hvis de mener, at deres investeringer er truet af 

lovgivning. Det er yderst problematisk. I Au-

stralien og New Zealand har tobaksproducen-

ten Philip Morris f. eks. ført sag mod staterne, 

fordi de mener, at en ny oplysningsmærkning 

på cigaretpakkerne reducerer salget. 

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

Indgåelse af frihandelsaftaler kunne være en 

win-win-situation for erhvervsliv og forbruge-

re, hvis parterne koncentrerer sig om at satse 

på de fordele, der er for forbrugerne. I stedet 

ser man ofte, at der satses kortsigtet på at 

forsøge at fjerne de vigtige forbrugerregler og 

lægge gift for et tillidsfuldt handelssamarbejde.  

  

Politikere i Danmark og EU skal: 

Holde fokus i forhandlingerne på handel, og 

ikke bringe andre forhold ind, som kan svække 

forbrugerens rettigheder. 
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Frihandelsaftaler, der forbedrer forbrugerbeskyttelse 

og bæredygtighed 
 

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

 Frihandelsaftaler skal dreje sig om handel, og ikke alt muligt andet i lovgivningen.  

 Frihandelsaftaler skal indeholde et særligt kapitel om forbrugerspørgsmål. 

 Særlige tvistløsningsorganer, hvor udenlandske investorer kan sagsøge stater, skal ikke accepte-

res.  

 Diskussionerne om frihandelsaftalerne skal være åbne for civilsamfundet. 

 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

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

Forbrugerrådet Tænk har ca. 85.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

Sikre, at der kommer et særligt forbrugerkapi-

tel ind i frihandelsaftalerne, der sætter fokus 

på fordelene. Fx et løfte om at bevare rettighe-

der og arbejde for billigere priser. 

 

Forhindre, at der skabes udenomsstatslige 

tvistløsningsinstitutioner, hvor firmaer kan 

sagsøge stater, hvis lovgivningen går selskabet 

imod. 

 

Inddrage civilsamfundet i forberedelsen og 

diskussionen af frihandelsaftaler. 

 

 

Yderligere oplysninger 

Seniorjurist Martha Nør Kjeldsen, mnk@fbr.dk / 3119 2209, eller vicedirektør Vagn Jelsøe vj@fbr.dk / 

2280 6106. 
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