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Høringssvar vedrørende Kommissionens direktiv 

om ændring af direktiv 2011/83/EU for så vidt angår 

aftaler om finansielle tjenesteydelser indgået ved 

fjernsalg 

Til, EU-specialudvalget for den finansielle sektor og EU-specialudvalget for konkurrenceevne, 

vækst og forbrugerspørgsmål. 

 

Idet Forbrugerrådet Tænk takker for modtagelsen af høringsbrevet vedrørende Kommissionens direktiv om 

ændring af direktiv 2011/83/EU for så vidt angår aftaler om finansielle tjenesteydelser indgået ved fjernsalg 

og om ophævelse af direktiv 2002/65/EF, skal vi hermed afgive vores bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Som efterspurgt i høringsbrevet, vil der i de generelle bemærkning blive opsummeret de samlede 

bemærkninger til direktivet. Det skal dog særskilt bemærkes at den korte behandlingstid for høringssvaret 

har været en hindring.  

Herunder følger en kort opsummering, samt en længere forklaring længere nede i høringssvaret. 

Rækkefølgen er ikke et udtryk for en prioritering af bemærkninger. Forbrugerrådet Tænk står selvfølgelig til 

rådighed for spørgsmål der måtte opstå under læsningen.  

 

 Da der er tal om fuld harmonisering, bør særegen dansk forbrugerbeskyttelse skrives ind i 

direktivet. 

 Forbuddet mod dark patterns bør ikke kun gælde salgsøjeblikket, men også gælde ved 

fortrydelse og hvis forbrugeren vil reklamere.  

 Reglerne for pre-kontraktuel information, bør ikke stå i vejen for i forvejen dansk vedtagne regler, 

som eksempelvis på realkredit-området. Ej heller bør det står i vejen for en udvidelse af denne 

ordning til andre finansielle tjenester.  

 Det er sælgers ansvar at leve op til reglerne for pre-kontraktuel information, ellers må aftalen 

anses som ugyldig.  

 Hvis sælger ikke lever op til reglerne for fortrydelsesknappen, må aftalen anses som værende 

ugyldig.  

 Fortrydelsesknappen skal fremhæves for forbrugeren i den endelige aftale forbrugeren får tilsendt 

efter indgået aftale 

 Lovgivningen bør ikke stå i vejen for en udvidelse af fortrydelsesretten til 31 dage. 

 

Kort behandlingstid 

Behandlingstiden for høringssvaret har været på 8 dage, hvilket har været en hindring i at lave et detaljeret 

høringssvar. Der har derfor kun været tid til at behandle forslaget overordnet. Forbrugerrådet Tænk finder 



 

 

 Side 2 / 3 

det formålstjenesteligt med længere høringsfrister, for at kunne afgive et mere detaljeret og 

gennemarbejdet høringssvar.  

 

Fuld harmonisering 

Som det fremgår af forslagets (4), er der tale om fuld harmonisering. Det skal derfor bemærkes at 

Forbrugerrådet Tænk finder det uhørt vigtigt, at særegen dansk forbrugerbeskyttelse ved fjernsalg af 

finansielle tjenesteydelser bæres med ind i direktivet. Ligeledes skal der være mulighed for forsat at 

forbedre forbrugerbeskyttelsen, som løbende problemer måtte opstå.  

 

Dark Patterns 

Forbuddet mod dark patterns fra Artikel 16e, er essentiel forbrugerbeskyttelse. Ved fjernsalg er 

forbrugerne særligt sårbare overfor, at få frataget forbrugernes evne til at træffe frie, selvstændige og 

informerede beslutninger eller valg. Det kan udnyttes af algoritmer og programmer, udformet efter at få 

forbrugeren til at træffe valg der ikke er optimale for forbrugeren.  

 

Brugen af dark patterens skal ikke kun forbydes i salgsøjeblikket, men skal også forbydes når forbrugeren 

vil opsige en aftale, vil reklamere over sin aftale, eller på anden måde ønsker service fra virksomheden. 

Servicen for forbrugeren må ikke være ringere efter et køb, i de tilfælde hvor forbrugeren har spørgsmål 

eller ønsker at reklamere, end det var for forbrugeren op til købet. 

 

Pre-kontraktuel information 

Forbrugerrådet Tænk har forstået forslaget om pre-kontraktuel information således, at reglerne kun vil 

gælde, i de tilfælde hvor der ikke er sektorspecifikke regler. Altså at reglerne fra forbrugerkreditdirektivet vil 

gælde for forbrugerkredit, fremfor de generelle regler fra direktivet om finansielle tjenesteydelser indgået 

ved fjernsalg.  

 

Forbrugerrådet Tænk finder det helt essentielt, at de danske regler om vedrørende en forside på 

realkreditlån kan bestå under den nye lovgivning. De danske regler har gjort det muligt for forbrugere nemt 

og overskueligt at gennemskue realkreditlån og omkostningerne ved forskellige realkreditlån, ved at der 

laves en forside, hvor de vigtigste nøgletal bliver fremhævet.  

Forbrugerrådet Tænk finder det helt fundamentalt, at det skal skal være muligt at kunne udvide denne 

ordning til andre finansielle produkter fremadrettet. Såfremt det bliver besluttet i Danmark, at man vil 

udvide denne ordningen.  

 

Det skal til enhver tid påhvile sælgeren at formidle nøgletal og pre-kontraktuelle informationer i et, for 

forbrugeren, forståeligt og lige til sprog. Samt at produktet bliver præsenteret på en måde, der gør det 

nemt og ligetil for forbrugeren at sammenligne finansielle produkter på tværs af virksomheder. I de tilfælde 

hvor sælgeren ikke formår, at leve op til sit ansvar om at præsentere pre-kontraktuel information på en let 

og forståelig måde, må aftalen anses for værende ugyldig, da sælgeren ikke har levet op til sit ansvar om 

pre-kontraktuel information.   

 

Fortrydelsesknappen  

Forbrugerrådet Tænk finder det vigtigt, at en fortrydelsesknap stilles nemt og åbenlyst til rådighed for 

forbrugeren, således at forbrugeren til enhver tid og uden forklaring kan fortryde den indgåede aftale 

indenfor fortrydelsesfristen. Såfremt sælger ikke lever op til dette, bør det være muligt for forbrugeren at 
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opsige aftalen efter fortrydelsesfristen, da forbrugerens mulighed for at opsige aftalen ikke har været 

tilstrækkelig tilstede.  

Fortrydelsesknappen skal ligeledes fremhæves, som en del af den endelige aftale forbrugeren får tilsendt 

efter en indgået aftale.  

  

Forbrugerrådet tænk mener at fortrydelsesperioden bør kunne udvides til 31 dage i stedet for 14. Det vil 

give forbrugeren bedre mulighed for at få afdækket om den indgåede aftale, også er den rigtige for 

forbrugeren.  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Uffe Rabe Krag   Jacob Ruben Hansen  

Politisk chef     Økonom 

 


