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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/    /EF

af

om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne

på det indre marked og om ændring af

Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.     /2004

(direktivet om urimelig handelspraksis)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EUT C 108 af 30.4.2004, s. 81.
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 20.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles

holdning af     (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af (endnu
ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Traktatens artikel 153, stk. 1 og stk. 3, litra a) bestemmer, at Fællesskabet bidrager til at sikre

et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved foranstaltninger, som det vedtager i henhold til arti-

kel 95.

(2) I henhold til traktatens artikel 14, stk. 2, indebærer det indre marked et område uden indre

grænser med fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser samt fri etableringsret. Udviklin-

gen af rimelig handelspraksis i et område uden indre grænser er afgørende for at fremme ud-

bredelsen af aktiviteter på tværs af grænserne.

(3) Medlemsstaternes lovgivning om urimelig handelspraksis er præget af markante forskelle,

som kan skabe betydelig konkurrenceforvridning og hindringer for et velfungerende indre

marked. Med hensyn til reklame fastlægges i Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. septem-

ber 2004 om vildledende og sammenlignende reklame1, minimumskriterier for harmonisering

af lovgivning vedrørende vildledende reklame, hvilket dog ikke forhindrer medlemsstaterne i

at opretholde eller vedtage foranstaltninger, som sikrer en mere vidtgående forbrugerbeskyt-

telse. Som en følge heraf varierer medlemsstaternes bestemmelser om vildledende reklame

betydeligt.

                                                
1 EFT L 250 af 19.9.1984, s. 17. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF

(EFT L 290 af 23.10.1997, s. 18).
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(4) Disse afvigelser skaber usikkerhed om, hvilke nationale bestemmelser der gælder for urimelig

handelspraksis, som skader forbrugernes økonomiske interesser, og medfører mange hindrin-

ger, som har betydning for virksomheder og forbrugere. Disse hindringer betyder øgede ud-

gifter for de virksomheder, der vil nyde godt af frihederne i det indre marked, især ved græn-

seoverskridende markedsføring, gennemførelse af reklamekampagner og salgsfremmende

foranstaltninger. Hindringerne gør desuden forbrugerne usikre på deres rettigheder og under-

graver deres tillid til det indre marked.

(5) Eftersom der ikke er ensartede bestemmelser på fællesskabsplan, kan hindringer for den fri

bevægelighed for tjenesteydelser og varer på tværs af grænserne eller for etableringsfriheden

retfærdiggøres ud fra De Europæiske Fællesskabers Domstols retspraksis under forudsætning

af, at sådanne hindringer har til formål at varetage almene hensyn og står i forhold til disse.

Set i lyset af Fællesskabets målsætninger som omhandlet i traktatens og den afledede fælles-

skabslovgivnings bestemmelser om fri bevægelighed og i overensstemmelse med Kommissi-

onens politik om kommerciel kommunikation som anført i Kommissionens meddelelse "Op-

følgning af grønbogen om kommerciel kommunikation i det indre marked" bør sådanne hin-

dringer fjernes. Disse hindringer kan kun fjernes ved at indføre ensartede bestemmelser på

fællesskabsplan, der indfører et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, og ved at tydeliggøre visse

retlige begreber på EU-plan i det omfang, det er nødvendigt for at sikre et velfungerende indre

marked og af hensyn til retssikkerheden.
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(6) Derfor foretages der ved dette direktiv en tilnærmelse af medlemsstaternes love om urimelig

handelspraksis, herunder illoyal reklame, som direkte skader forbrugernes økonomiske in-

teresser og derved indirekte skader legitime konkurrenters økonomiske interesser. I overens-

stemmelse med proportionalitetsprincippet beskytter direktivet forbrugerne mod følgerne af

urimelig handelspraksis, når disse er væsentlige, men det erkendes, at virkningerne for for-

brugerne i visse tilfælde kan være ubetydelige. Direktivet hverken omfatter eller berører de

nationale love om urimelig handelspraksis, som udelukkende skader konkurrenternes økono-

miske interesser, eller som vedrører transaktioner mellem erhvervsdrivende. Under fuld hen-

syntagen til nærhedsprincippet vil medlemsstaterne fortsat i overensstemmelse med fælles-

skabslovgivningen kunne lovgive med hensyn til urimelig handelspraksis, hvis de ønsker det.

Direktivet omfatter eller berører heller ikke de bestemmelser i direktiv 84/450/EØF om re-

klame, som er vildledende for virksomheder, men ikke for forbrugere, eller som omhandler

sammenlignende reklame. Ej heller påvirker dette direktiv accepteret reklame- og markedsfø-

ringspraksis som legal produktplacering, mærkedifferentiering eller tilbud om incitamenter,

som på berettiget vis kan påvirke forbrugernes opfattelse af produkter og påvirke deres adfærd

uden at indskrænke forbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning.

(7) Dette direktiv vedrører former for handelspraksis, som direkte påvirker forbrugernes transak-

tionsbeslutninger i forbindelse med produkter. Det vedrører ikke handelspraksis, som hoved-

sagelig udøves i andre øjemed, herunder kommerciel kommunikation rettet mod investorer

som f.eks. årsberetninger og virksomhedspromoverende litteratur. Det vedrører heller ikke

lovmæssige krav med hensyn til smag og blufærdighed, der varierer meget fra den ene med-

lemsstat til den anden. En handelspraksis som f.eks. kundehvervning på gaden kan i nogle

medlemsstater være uønsket af kulturelle grunde. Medlemsstaterne bør derfor fortsat kunne

forbyde visse former for handelspraksis på deres område under henvisning til smag og blu-

færdighed, uanset at sådanne former for praksis ikke begrænser forbrugernes valgfrihed.
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(8) Dette direktiv beskytter direkte forbrugernes økonomiske interesser mod virksomheders uri-

melige handelspraksis. Derved beskytter det også indirekte lovlydige virksomheder mod deres

konkurrenter, der ikke følger reglerne i direktivet, og sikrer således loyal konkurrence på det

område, der samordnes gennem direktivet. Det er underforstået, at der er andre former for

handelspraksis, der, skønt de ikke skader forbrugerne, kan skade konkurrenter og er-

hvervskunder. Kommissionen bør omhyggeligt undersøge, om der er behov for fællesskabs-

foranstaltninger på området urimelig handelspraksis ud over direktivets anvendelsesområde,

og om nødvendigt fremsætte et lovgivningsforslag for at dække de øvrige aspekter af illoyal

konkurrence.

(9) Dette direktiv berører ikke sager indklaget af dem, som har lidt skade på grund af urimelig

handelspraksis. Det berører heller ikke fællesskabsbestemmelser eller nationale bestemmelser

om aftaleret, intellektuel ejendomsret, bestemmelser om produkters sundheds- og sikker-

hedsmæssige aspekter, etableringsbetingelser eller godkendelsesordninger, herunder sådanne,

der i overensstemmelse med fællesskabsretten vedrører hasardspil, EF's konkurrencebestem-

melser eller nationale bestemmelser til gennemførelse af disse. Medlemsstaterne vil således

kunne opretholde eller indføre restriktioner og forbud vedrørende handelspraksis, der er be-

grundet i hensynet til forbrugernes sundhed og sikkerhed på deres område, uanset hvor den

erhvervsdrivende end er etableret, f.eks. i forbindelse med alkohol, tobak eller lægemidler.

Finansielle tjenesteydelser og fast ejendom nødvendiggør som følge af deres kompleksitet og

alvorlige iboende risici, at der opstilles detaljerede krav, herunder positive forpligtelser for er-

hvervsdrivende. Med hensyn til finansielle tjenesteydelser og fast ejendom berører direktivet

derfor ikke medlemsstaternes ret til at gå videre end dets bestemmelser for at beskytte forbru-

gernes økonomiske interesser. Det er ikke hensigtsmæssigt i denne tekst at give regler for

certificering og angivelse af lødighed for ædelmetalarbejder.
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(10) Det er nødvendigt at sikre, at forholdet mellem dette direktiv og gældende fællesskabsret er

sammenhængende, især i de tilfælde, hvor særlige sektorer er omfattet af nærmere bestem-

melser om urimelig handelspraksis. Derfor medfører nærværende direktiv ændring af direk-

tiv 84/450/EØF, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om for-

brugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg1, Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området be-

skyttelse af forbrugernes interesser2 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af

23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugere3. Direktivet fin-

der således kun anvendelse, hvis der ikke er specifikke fællesskabsbestemmelser om særlige

aspekter af urimelig handelspraksis som f.eks. oplysningskrav og bestemmelser om, hvordan

oplysningerne skal præsenteres over for forbrugeren. Det indfører beskyttelse for forbrugere

på områder, hvor der ikke er en særlig sektorlovgivning på fællesskabsplan, og forbyder er-

hvervsdrivende at bibringe et fejlagtigt indtryk af et produkts egenskaber. Dette er særligt

vigtigt for komplekse produkter, som indebærer en høj risiko for forbrugerne, som visse fi-

nansielle tjenesteydelser. Direktivet supplerer derfor den gældende fællesskabsret, som gælder

for handelspraksis, der skader forbrugernes økonomiske interesser.

                                                
1 EFT L 144 af 4.6.1997, s. 19. Ændret ved direktiv 2002/65/EF (EFT L 27 af 9.10.2002, s. 16).
2 EFT L 166 af 11.6.1998, s. 51. Senest ændret ved direktiv 2002/65/EF.
3 EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16.
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(11) Det høje konvergensniveau, som opnås ved dette direktivs tilnærmelse af de nationale be-

stemmelser, skaber et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau. I dette direktiv fastsættes et en-

kelt generelt forbud mod de former for urimelig handelspraksis, der forvrider forbrugernes

økonomiske adfærd. Der fastsættes også bestemmelser om aggressiv handelspraksis, som på

nuværende tidspunkt ikke er omfattet af fællesskabslovgivning.

(12) Harmonisering vil betyde en væsentlig forbedring af både forbrugernes og virksomhedernes

retlige sikkerhed. Såvel forbrugere som virksomheder vil kunne sætte deres lid til en enkelt

lovgivningsmæssig ramme, som er baseret på klart definerede retlige begreber, og som gælder

for alle aspekter af urimelig handelspraksis i hele EU. Dette vil betyde fjernelse af de hindrin-

ger, som skyldes divergerende bestemmelser vedrørende urimelig handelspraksis, der skader

forbrugernes økonomiske interesser, og det vil bane vejen for gennemførelsen af det indre

marked på dette område.

(13) For at opfylde Fællesskabets målsætninger gennem fjernelse af hindringerne på det indre

marked er det nødvendigt, at medlemsstaternes nuværende divergerende generalklausuler og

retsprincipper erstattes med noget andet. Det enkelte, fælles generelle forbud, som er fastsat

ved dette direktiv, omfatter derfor urimelig handelspraksis, der forvrider forbrugernes øko-

nomiske adfærd. For at understøtte forbrugernes tillid bør det generelle forbud ligeledes gælde

urimelig handelspraksis, der finder sted uden for et aftaleforhold mellem en erhvervsdrivende

og en forbruger eller efter indgåelsen af en aftale og under dens udførelse. Det generelle for-

bud suppleres af bestemmelser om de to typer handelspraksis, der forekommer allerhyppigst,

nemlig vildledende handelspraksis og aggressiv handelspraksis.
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(14) Det er ønskeligt, at begrebet vildledende handelspraksis omfatter de former for praksis, her-

under vildledende reklame, hvor forbrugeren bedrages og dermed forhindres i at træffe et in-

formeret og således effektivt valg. I overensstemmelse med medlemsstaters love og praksis

vedrørende vildledende reklame er vildledende praksis i dette direktiv inddelt i vildledende

handlinger og vildledende udeladelser. For så vidt angår udeladelser er der i direktivet opstil-

let en begrænset række vigtige oplysninger, som forbrugeren skal bruge for at kunne træffe en

informeret transaktionsbeslutning. Det er ikke nødvendigt at give sådanne oplysninger i alle

reklamer, men kun i de tilfælde, hvor den erhvervsdrivende fremsætter en købsopfordring,

som er et klart defineret begreb i direktivet. Den strategi med fuldstændig harmonisering, der

er fastlagt i dette direktiv, er dog ikke til hinder for, at medlemsstaterne i deres nationale lov-

givning kan anføre de vigtigste karakteristika ved bestemte produkter som f.eks. samlerob-

jekter eller elektriske artikler, hvis udeladelse vil være af afgørende betydning, når der frem-

sættes en købsopfordring. Direktivet har ikke til formål at begrænse forbrugerens valg ved at

forbyde fremme af produkter, der ligner andre produkter, medmindre denne lighed forvirrer

forbrugeren med hensyn til produktets kommercielle oprindelse og derfor er vildledende.

Dette direktiv bør ikke berøre gældende fællesskabslovgivning, der udtrykkeligt overlader det

til medlemsstaterne at vælge mellem flere reguleringsmæssige muligheder for så vidt angår

forbrugerbeskyttelse på området handelspraksis. Navnlig bør dette direktiv ikke berøre arti-

kel 13, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om be-

handling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommuni-

kationssektor1.

                                                
1 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
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(15) Er der i fællesskabslovgivningen fastlagt oplysningskrav i forbindelse med kommerciel kom-

munikation, reklame og markedsføring, anses disse oplysninger for at være væsentlige i hen-

hold til dette direktiv. Medlemsstaterne vil kunne opretholde eller tilføje oplysningskrav, der

vedrører aftaleret, og som har aftaleretlige følger, når dette er tilladt i henhold til minimums-

klausulerne i de eksisterende instrumenter i fællesskabslovgivningen. I bilag II findes en ikke-

udtømmende liste over sådanne oplysningskrav i gældende fællesskabsret. I betragtning af, at

der med dette direktiv indføres fuld harmonisering, er det kun de oplysninger, der kræves i

henhold til fællesskabslovgivningen, der anses for at være væsentlige i henhold til artikel 7,

stk. 5, heri. Hvis en medlemsstat i medfør af en minimumsklausul har indført oplysningskrav,

der går videre end det af fællesskabsretten påkrævede, udgør en udeladelse af disse yderligere

oplysninger ikke en vildledende udeladelse i medfør af dette direktiv. Derimod vil medlems-

staterne være i stand til, når minimumsklausulerne i fællesskabslovgivningen tillader dem det,

at bevare eller indføre strengere bestemmelser i overensstemmelse med fællesskabslovgivnin-

gen for at sikre et højere beskyttelsesniveau for forbrugernes individuelle kontraktlige rettig-

heder.

(16) Bestemmelser om aggressiv handelspraksis bør omfatte praksis, som indskrænker forbruge-

rens valgfrihed betydeligt. Det drejer sig om praksis, hvor der benyttes chikane, tvang, herun-

der fysisk vold, og utilbørlig påvirkning.

(17) Med henblik på at sikre yderligere retssikkerhed er det ønskeligt at få præciseret, hvilke for-

mer for handelspraksis der under alle omstændigheder anses for urimelige. Bilag I indeholder

derfor en fuldstændig liste over alle disse former for praksis. Disse former for handelspraksis

er de eneste, der kan anses for urimelige, uden først i hvert enkelt tilfælde at være blevet vur-

deret i forhold til bestemmelserne i artikel 5-9.



11630/2/04 REV 2 NS/lra 10
DG I    DA

(18) Alle forbrugere bør beskyttes imod urimelig handelspraksis; Domstolen har imidlertid efter

iværksættelsen af direktiv 84/450/EØF i forbindelse med retsafgørelser i sager om reklame

fundet det nødvendigt at undersøge virkningen på en tænkt, typisk forbruger. I overensstem-

melse med proportionalitetsprincippet og for at den beskyttelse, der ligger i det, rent faktisk

kan fungere, anvender dette direktiv som benchmark "gennemsnitsforbrugeren", således som

denne fortolkes af Domstolen, men sørger for at forebygge udnyttelse af forbrugere, hvis ka-

raktertræk gør dem særligt sårbare over for urimelig handelspraksis. I de tilfælde, hvor en

handelspraksis specifikt rettes mod en særlig gruppe af forbrugere som f.eks. børn, bør virk-

ningen af den pågældende handelspraksis vurderes ud fra, hvordan den opleves af et gennem-

snitligt medlem af denne gruppe. Begrebet gennemsnitsforbrugeren er ikke et statistisk be-

greb. Nationale domstole og myndigheder skal selv, under hensyn til Domstolens retspraksis,

foretage en vurdering med henblik på at bestemme gennemsnitsforbrugerens typiske reaktion

i et givet tilfælde.

(19) Hvor visse karaktertræk som alder, fysiske eller mentale handicap eller godtroenhed gør for-

brugere særlig modtagelige for en handelspraksis eller det underliggende produkt, og kun så-

danne forbrugeres økonomiske adfærd kan forventes at blive forvredet af den pågældende

praksis på en måde , som den erhvervsdrivende med rimelighed kan forudse, er det hensigts-

mæssigt at sikre, at de er beskyttet på passende vis, ved at den pågældende praksis vurderes

ud fra, hvordan den opleves af et gennemsnitligt medlem af denne gruppe.
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(20) Det er hensigtsmæssigt at sikre en rolle for adfærdskodekser, som sætter de erhvervsdrivende

i stand til effektivt at anvende direktivets principper på specifikke økonomiske områder. Inden

for sektorer, hvor der gælder specifikke obligatoriske krav for erhvervsdrivendes adfærd, er

det hensigtsmæssigt, at disse krav også omfatter dokumentation for så vidt angår kravene i

forbindelse med erhvervsmæssig diligenspligt inden for den pågældende sektor. Den kontrol,

som indehavere af kodekser udøver på nationalt plan eller EF-plan for at eliminere urimelig

handelspraksis, kan overflødiggøre iværksættelsen af administrative eller retlige foranstalt-

ninger og bør derfor fremmes. Med henblik på at tilstræbe et højt forbrugerbeskyttelsesniveau

kan forbrugerorganisationerne underrettes om og inddrages i udarbejdelsen af adfærdskodek-

ser.

(21) Personer eller organisationer, der ifølge national lovgivning har en berettiget interesse i sagen,

skal have retsmidler til at indbringe sager om urimelig handelspraksis enten for en domstol

eller et administrativt organ, der har beføjelse til at træffe afgørelse om klagerne eller foretage

passende retsforfølgning. Selv om bevisbyrden afgøres efter national lovgivning, er det hen-

sigtsmæssigt, at domstole og administrative organer skal kunne kræve af de erhvervsdrivende,

at de fremlægger belæg for, at deres faktuelle påstande er korrekte.

(22) Det er nødvendigt, at medlemsstaterne indfører sanktioner for overtrædelse af dette direktivs

bestemmelser og sikrer, at de håndhæves. Sanktionerne skal være effektive, stå i forhold til

overtrædelsens omfang og have en afskrækkende virkning.
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(23) Målene for dette direktiv, nemlig fjernelse af hindringer i form af nationale love om urimelig

handelspraksis, der hæmmer det indre markeds funktion, og sikring af et højt forbrugerbe-

skyttelsesniveau gennem tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmel-

ser om urimelig handelspraksis, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og

kan bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i

overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse

med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er

nødvendigt for at fjerne hindringerne på det indre marked og opnå et højt fælles forbrugerbe-

skyttelsesniveau.

(24) Det er hensigtsmæssigt at tage direktivet op til revision for at sikre, at handelshindringerne på

det indre marked er blevet fjernet, og at der er opnået et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Re-

visionen kan føre til et forslag fra Kommissionen om ændring af dette direktiv, bl.a. med hen-

syn til en begrænset udvidelse af undtagelsen i artikel 3, stk. 5, og/eller ændringer af anden

forbrugerbeskyttelseslovgivning, som afspejler Kommissionens tilsagn om i henhold til stra-

tegien for forbrugerpolitikken at tage gældende fællesskabsret op til revision for at sikre et

højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau.

(25) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. er aner-

kendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :
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KAPITEL 1

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er at bidrage til et velfungerende indre marked og opnå et højt forbru-

gerbeskyttelsesniveau gennem tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmel-

ser om urimelig handelspraksis, der skader forbrugernes økonomiske interesser.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "forbruger": en fysisk person, der i forbindelse med en af dette direktiv omfattet handelsprak-

sis ikke udøver virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøver et

liberalt erhverv.

b) "erhvervsdrivende": en fysisk eller juridisk person, der i forbindelse med en af dette direktiv

omfattet handelspraksis udøver virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende

eller udøver et liberalt erhverv, og enhver, der handler i en erhvervsdrivendes navn eller på en

erhvervsdrivendes vegne.
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c) "produkt": en vare eller tjenesteydelse, herunder fast ejendom, rettigheder og pligter.

d) "virksomheders handelspraksis over for forbrugerne" (i det følgende også benævnt "handel-

spraksis"): en handling, udeladelse, adfærd eller fremstilling, kommerciel kommunikation,

herunder reklame og markedsføring, foretaget af en erhvervsdrivende med direkte relation til

promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne.

e) "væsentlig forvridning af forbrugernes økonomiske adfærd": anvendelse af en handelspraksis,

som mærkbart indskrænker forbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning, hvorved

forbrugeren træffer en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke ville have truffet.

f) "adfærdskodeks": en aftale eller et regelsæt, der ikke følger af en medlemsstats love eller ad-

ministrative bestemmelser, hvorigennem den erhvervsdrivendes adfærd fastlægges, og ifølge

hvilken denne forpligtes til at overholde kodeksen i forbindelse med en eller flere former for

handelspraksis eller inden for en eller flere erhvervssektorer.

g) "kodeksindehaver": et organ, herunder en erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende,

som er ansvarlig for udformningen og opdateringen af en adfærdskodeks og/eller for at over-

våge, at kodeksen overholdes af de parter, som har forpligtet sig i henhold til denne.
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h) "erhvervsmæssig diligenspligt": standarden for de særlige færdigheder og den omhu, som en

erhvervsdrivende med rimelighed kan forventes at udvise over for forbrugerne, og som skal

stå i et rimeligt forhold til hæderlig markedspraksis og/eller det generelle princip om god tro

inden for den erhvervsdrivendes virkefelt.

i) "købsopfordring": en kommerciel kommunikation, hvori produktets karakteristika og pris er

angivet på en måde, som er passende i forhold til det anvendte kommercielle kommunika-

tionsmiddel, og hvorved forbrugeren sættes i stand til at foretage et køb.

j) "utilbørlig påvirkning": udnyttelse af en magtposition i forhold til forbrugeren til at udøve

pres selv uden anvendelse eller trusler om anvendelse af fysisk vold på en måde, som væsent-

ligt begrænser forbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning.

k) "transaktionsbeslutning": en beslutning, der træffes af en forbruger, om hvorvidt, hvordan og

på hvilke betingelser han vil købe, foretage fuld eller delvis betaling for, beholde eller afhæn-

de et produkt eller udøve en aftalemæssig rettighed i forbindelse med produktet, uanset om

forbrugeren beslutter at foretage en transaktion eller at undlade dette.

l) "lovreguleret erhverv": en eller flere former for erhvervsmæssig virksomhed, når der enten di-

rekte eller indirekte ifølge love eller administrative bestemmelser kræves bestemte erhvervs-

mæssige kvalifikationer for at optage eller udøve denne virksomhed eller en form heraf.



11630/2/04 REV 2 NS/lra 16
DG I    DA

Artikel 3

Anvendelsesområde

1. Dette direktiv gælder for virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne, som

fastlagt i artikel 5, før, under og efter en handelstransaktion i forbindelse med et produkt.

2. Dette direktiv berører ikke aftaleretten og navnlig ikke bestemmelserne om kontrakters gyl-

dighed, indgåelse og virkning.

3. Dette direktiv berører ikke fællesskabsbestemmelser eller nationale bestemmelser vedrørende

produkters sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter.

4. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem dette direktivs bestemmelser og andre fællesskabsbe-

stemmelser om særlige aspekter af urimelig handelspraksis, vil sidstnævnte gælde for de pågælden-

de særlige aspekter.

5. I en periode på seks år efter den          * kan medlemsstaterne på det område, hvor der med

dette direktiv sker en tilnærmelse, anvende nationale bestemmelser, som er mere restriktive eller

præskriptive end dette direktiv, og som implementerer direktiver med bestemmelser om minimums-

harmonisering. Disse foranstaltninger skal være væsentlige med henblik på at sikre, at forbrugerne

beskyttes tilstrækkeligt mod urimelig handelspraksis, og skal stå i et rimeligt forhold til opfyldelsen

af dette mål. Den revision, der er omhandlet i artikel 18, kan, hvis det anses for hensigtsmæssigt,

omfatte et forslag om forlængelse af denne undtagelse med en yderligere begrænset periode.

                                                
* 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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6. Medlemsstaterne skal omgående underrette Kommissionen om anvendelse af nationale be-

stemmelser på grundlag af stk. 5.

7. Dette direktiv berører ikke bestemmelserne vedrørende retternes kompetence.

8. Dette direktiv berører ikke nogen etableringsbetingelser eller godkendelsesordninger eller fag-

etiske adfærdskodekser eller andre specifikke bestemmelser for lovregulerede erhverv, der skal op-

retholde høje standarder for virksomhedernes integritet, og som medlemsstaterne i overensstemmel-

se med fællesskabslovgivningen kan pålægge virksomheder.

9. I forbindelse med "finansielle tjenesteydelser" som defineret i direktiv 2002/65/EF, samt fast

ejendom kan medlemsstaterne på det område, hvor der med dette direktiv sker en tilnærmelse, stille

krav, som er mere restriktive eller præskriptive end dette direktiv.

10. Dette direktiv berører ikke anvendelsen af medlemsstaternes love og administrative bestem-

melser vedrørende certificering og angivelse af lødighed for ædelmetalarbejder.
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Artikel 4

Det indre marked

Medlemsstaterne må hverken begrænse friheden til at levere tjenesteydelser eller den frie bevæge-

lighed for varer af grunde, der kan henføres til de områder, hvor der med dette direktiv sker en til-

nærmelse.

KAPITEL 2

URIMELIG HANDELSPRAKSIS

Artikel 5

Forbud mod urimelig handelspraksis

1. Urimelig handelspraksis forbydes.

2. En handelspraksis er urimelig, hvis:

a) den er i modstrid med kravet om erhvervsmæssig diligenspligt og

b) væsentligt forvrider eller kan forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd i for-

hold til produktet hos gennemsnitsforbrugeren, som bliver genstand for den, eller som den er

rettet mod, eller, hvis den pågældende handelspraksis rettes mod en særlig gruppe af forbruge-

re, hos et gennemsnitligt medlem af denne gruppe.
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3. Handelspraksis, der når ud til forbrugere i almindelighed, men som på en måde, som den er-

hvervsdrivende med rimelighed kan forventes at forudse, må formodes kun at forvride den økono-

miske adfærd væsentligt hos en gruppe af forbrugere, som er særligt sårbare over for denne praksis

eller det omhandlede produkt på grund af deres mentale eller fysiske handicap, alder eller godtroen-

hed, vurderes med udgangspunkt i et gennemsnitligt medlem af gruppen. Dette berører ikke den al-

mindelige og legale reklamepraksis, der består i at fremsætte overdrevne udtalelser eller udtalelser,

som ikke er beregnet til at blive opfattet bogstaveligt.

4. En handelspraksis er i særdeleshed urimelig, hvis den er

a) vildledende, jf. artikel 6 og 7, eller

b) aggressiv, jf. artikel 8 og 9.

5. I bilag I findes fortegnelsen over de former for handelspraksis, som under alle omstændighe-

der vil blive betragtet som urimelige.
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AFSNIT 1

VILDLEDENDE HANDELSPRAKSIS

Artikel 6

Vildledende handlinger

1. En handelspraksis betragtes som vildledende, hvis den indeholder urigtige oplysninger og der-

for er usandfærdig eller f.eks. i kraft af sin generelle fremstillingsform vildleder eller kan forventes

at vildlede en gennemsnitsforbruger, selv om oplysningerne er faktuelt korrekte, med hensyn til et

eller flere af følgende elementer og under alle omstændigheder foranlediger eller kan forventes at

foranledige ham til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke ville have truffet:

a) produktets eksistens eller art

b) de væsentligste egenskaber ved produktet, såsom det omfang, i hvilket det står til rådighed,

dets fordele, risici, udførelse, sammensætning, tilbehør, eftersalgsservice og klagebehandling,

måden og tidspunktet for fremstilling eller ydelse, levering, dets hensigtsmæssighed, anven-

delse, mængde, specifikationer, geografiske eller handelsmæssige oprindelse eller de resulta-

ter, som kan forventes opnået ved brugen, eller resultaterne af og de vigtigste karakteristika

ved afprøvning eller kontrol af produktet

c) omfanget af den erhvervsdrivendes forpligtelser, begrundelsen for den pågældende handel-

spraksis og arten af salgsprocessen, enhver erklæring eller ethvert symbol i forbindelse med

direkte eller indirekte støtte eller godkendelse af den erhvervsdrivende eller produktet



11630/2/04 REV 2 NS/lra 21
DG I    DA

d) prisen eller den måde, hvorpå prisen beregnes, eller en særlig prismæssig fordel

e) behov for eftersyn, reservedele, udskiftninger eller reparationer

f) forhold, der vedrører den erhvervsdrivendes eller dennes agents egenskaber og rettigheder, så-

som hans identitet og formue, hans kvalifikationer, status, godkendelse, tilhørsforhold eller

tilknytning og immaterielle rettigheder eller de ham tilkendte prisbelønninger og udmærkel-

ser.

g) forbrugerens rettigheder eller de risici, som han eventuelt løber.

2. En handelspraksis betragtes også som vildledende, når den i sin faktuelle sammenhæng, idet

der tages hensyn til alle elementer og betingelser, foranlediger gennemsnitsforbrugeren eller kan

forventes at foranledige denne til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke ville have

truffet, og den indebærer:

a) en markedsføring, herunder sammenlignende reklame, vedrørende et produkt, som medfører,

at det forveksles med et produkt, et varemærke, en handelsbetegnelse eller andre kendetegn,

som tilhører en konkurrent.

b) at den erhvervsdrivende ikke overholder bestemmelserne i adfærdskodekser, som han har for-

pligtet sig til at overholde, i de tilfælde hvor
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i) der er tale om et fast tilsagn, som kan verificeres, og ikke om en forhåbning, og hvor

ii) den erhvervsdrivende i en handelspraksis angiver, at han er bundet af kodeksen.

Artikel 7

Vildledende udeladelser

1. En handelspraksis betragtes som vildledende, hvis den i sin faktuelle sammenhæng, idet der

tages hensyn til alle elementer og forhold og begrænsningerne ved kommunikationsmediet, udela-

der væsentlige oplysninger, som gennemsnitsforbrugeren har behov for i den pågældende situation

for at træffe en informeret transaktionsbeslutning, og derved foranlediger gennemsnitsforbrugeren

eller kan forventes at foranledige denne til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke

ville have truffet.

2. Det betragtes også som en vildledende udeladelse, hvis en erhvervsdrivende skjuler eller på

en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde præsenterer væsentlige oplysninger,

jf. stk. 1, eller ikke angiver den kommercielle hensigt med den pågældende handelspraksis, hvis den

ikke allerede fremgår tydeligt af sammenhængen.

3. Når det medie, der anvendes til at formidle denne handelspraksis, indebærer begrænsninger i

rum eller tid, skal der tages hensyn til disse begrænsninger og til foranstaltninger, som den er-

hvervsdrivende har truffet for at gøre oplysningerne tilgængelige for forbrugerne på anden måde,

når det afgøres, om oplysninger er blevet udeladt.
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4. Ved en opfordring til køb betragtes følgende oplysninger som væsentlige, hvis de ikke allere-

de fremgår tydeligt af sammenhængen:

a) produktets vigtigste karakteristika i et omfang, der svarer til mediet og produktet

b) den erhvervsdrivendes fysiske adresse og navn, som f.eks. hans firmanavn og, hvor det er re-

levant, den fysiske adresse og navnet på den erhvervsdrivende, på hvis vegne han handler

c) prisen inklusive afgifter, eller, hvis produktets art gør, at prisen ikke med rimelighed kan ud-

regnes på forhånd, den måde, hvorpå prisen udregnes, samt, hvor det er relevant, alle yderli-

gere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto eller, hvor sådanne omkostninger

ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, oplysninger om, at der kan forekomme sådan-

ne yderligere omkostninger

d) forhold vedrørende betaling, levering, gennemførelse og klagebehandlingspolitik, hvis disse

afviger fra kravene i forbindelse med erhvervsmæssig diligenspligt

e) ved produkter og transaktioner, der omfatter fortrydelsesret eller annulleringsret, eksistensen

af en sådan ret.

5. Oplysningskrav, som er fastlagt i fællesskabslovgivningen i forbindelse med kommerciel

kommunikation, herunder reklame eller markedsføring, og som er anført i en ikke-udtømmende

fortegnelse i bilag II, betragtes som væsentlige.
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AFSNIT 2

AGGRESSIV HANDELSPRAKSIS

Artikel 8

Aggressiv handelspraksis

En handelspraksis betragtes som aggressiv, hvis den i sin faktuelle sammenhæng, idet der tages

hensyn til alle elementer og betingelser, ved chikane, tvang, herunder fysisk vold, eller utilbørlig

påvirkning i væsentlig grad indskrænker eller kan forventes væsentligt at indskrænke gennemsnits-

forbrugerens valgfrihed eller adfærd i forbindelse med produktet, og derved foranlediger ham til

eller kan forventes at foranledige ham til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke

ville have truffet.

Artikel 9

Anvendelse af chikane, tvang og utilbørlig påvirkning

Når det skal afgøres, hvorvidt der i en handelspraksis er anvendt chikane, tvang, herunder fysisk

vold, eller utilbørlig påvirkning, skal der tages hensyn til

a) tidspunktet for denne handelspraksis, stedet hvor den har fundet sted, dens karakter og ved-

holdenhed
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b) anvendelse af truende eller utilbørligt sprog eller adfærd

c) den erhvervsdrivendes udnyttelse af en konkret uheldig situation eller omstændighed, der er af

en så alvorlig karakter, at den indskrænker forbrugerens vurderingsevne, og som den er-

hvervsdrivende har kendskab til og udnytter til at påvirke forbrugerens beslutning i forbindel-

se med produktet

d) byrdefulde eller uforholdsmæssigt omfattende hindringer af ikke-kontraktuel karakter, som

den erhvervsdrivende opstiller, når en forbruger ønsker at udøve sine rettigheder i henhold til

kontrakten, herunder retten til at ophæve kontrakten eller til at vælge et andet produkt eller en

anden erhvervsdrivende

e) trusler om at træffe foranstaltninger, som ifølge loven ikke kan træffes.

KAPITEL 3

ADFÆRDSKODEKSER

Artikel 10

Adfærdskodekser

Dette direktiv er ikke til hinder for, at kontrollen med urimelig handelspraksis, eventuelt på med-

lemsstaternes opfordring, kan udøves af kodeksindehavere, ligesom en klage kan indbringes for så-

danne organer af de i artikel 11 omhandlede personer og organisationer, hvis der ud over de i

nævnte artikel omhandlede retlige eller administrative procedurer er mulighed for at indbringe sa-

gen for sådanne organer.
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KAPITEL 4

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 11

Håndhævelse

1. Medlemsstaterne påser, at der findes tilstrækkelige og effektive muligheder for at bekæmpe

urimelig handelspraksis og for at opfylde dette direktivs bestemmelser i overensstemmelse med for-

brugernes interesse.

Disse muligheder skal omfatte retsforskrifter, hvorefter personer eller organisationer, herunder kon-

kurrenter, der i henhold til medlemsstaternes lovgivning har legitim interesse i at bekæmpe urimelig

handelspraksis, får adgang til:

– at indbringe en sag for retten i anledning af sådan urimelig handelspraksis og/eller

– at indbringe sådan urimelig handelspraksis for en administrativ myndighed, som har kompe-

tence til enten at træffe afgørelse om klager eller indlede passende retsforfølgning.

Den enkelte medlemsstat afgør selv, hvilke af disse muligheder der skal stå til rådighed, og om

domstolene eller de administrative myndigheder skal have beføjelse til forudgående at kunne kræve

sagen forelagt en anden eksisterende klageinstans, herunder de i artikel 10 omhandlede. Disse mu-

ligheder skal stå til rådighed, uanset om de berørte forbrugere befinder sig på den medlemsstats om-

råde, hvor den erhvervsdrivende er etableret, eller i en anden medlemsstat.
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Den enkelte medlemsstat afgør selv:

– om disse retsmidler skal kunne rettes særskilt mod hver enkelt erhvervsdrivende eller samlet

mod flere erhvervsdrivende inden for samme erhvervssektor, og

– om disse retsmidler skal kunne rettes mod en kodeksindehaver i tilfælde, hvor den relevante

kodeks bidrager til, at de retlige krav ikke opfyldes

2. I henhold til de i stk. 1 omhandlede retsforskrifter skal medlemsstaterne, hvis de finder, at så-

danne foranstaltninger er nødvendige under hensyn til alle berørte interesser og navnlig offentlighe-

dens interesse, tillægge domstolene eller de administrative myndigheder beføjelse til:

– at påbyde indstilling af den urimelige handelspraksis eller at indlede passende retsforfølgning

for at få påbudt at den indstilles,

– dersom den pågældende urimelige handelspraksis endnu ikke er iværksat, men vil blive det

meget snart, at forbyde denne praksis eller indlede passende retsforfølgning for at få den for-

budt

også selv om der ikke er ført bevis for, at der faktisk er lidt tab eller skade, eller at der er tale om fort-

sæt eller uagtsomhed fra den erhvervsdrivendes side.

Medlemsstaterne træffer ligeledes bestemmelse om, at de i første afsnit omhandlede foranstaltninger

kan træffes som led i en fremskyndet procedure:

– enten med foreløbig virkning eller

– med endelig virkning,
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idet det tilkommer hver medlemsstat at afgøre, hvilken af disse to muligheder den vil vælge.

Endvidere kan medlemsstaterne med henblik på at fjerne eftervirkningerne af en urimelig handel-

spraksis, der er påbudt indstillet ved en endelig afgørelse, tillægge domstolene eller de administrati-

ve myndigheder beføjelse til:

– at kræve denne afgørelse offentliggjort, enten i sin helhed eller i uddrag og i en form, som

domstolen eller myndighederne finder passende;

– yderligere at kræve, at der offentliggøres en berigtigelse.

3. De i stk. 1 omhandlede administrative myndigheder skal:

a) være sammensat på en sådan måde, at deres upartiskhed ikke kan drages i tvivl,

b) have sådanne beføjelser, at de, når de træffer afgørelse i sager, effektivt kan overvåge og

håndhæve, at deres afgørelser overholdes, og

c) i almindelighed begrunde deres afgørelser.

Når de i stk. 2 omhandlede beføjelser udelukkende udøves af en administrativ myndighed, skal dens

afgørelser altid begrundes. Desuden skal der i dette tilfælde fastlægges en procedure, således at en-

hver uretmæssig eller utilbørlig udøvelse af den administrative myndigheds beføjelser eller enhver

uretmæssig eller utilbørlig undladelse af at udøve disse beføjelser kan underkastes retslig prøvelse.
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Artikel 12

Domstole og administrative myndigheder: dokumentation for påstande

Medlemsstaterne tillægger domstolene eller de administrative myndigheder beføjelse til under civile

eller administrative procedurer som omhandlet i artikel 11:

a) at kræve, at den erhvervsdrivende fremlægger beviser for rigtigheden af de faktiske forhold,

der gøres gældende i forbindelse med en handelspraksis, hvis et sådant krav, under hensyn til

de legitime interesser hos den erhvervsdrivende og enhver anden part i sagen, forekommer

relevant under hensyn til omstændighederne i det pågældende tilfælde og

b) at anse sådanne faktiske forhold for urigtige, hvis de beviser, der kræves i henhold til litra a),

ikke fremlægges eller af domstolen eller den administrative myndighed skønnes utilstrækkeli-

ge.

Artikel 13

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der anvendes i tilfælde af overtrædelse af de nationale

bestemmelser, der vedtages i forbindelse med dette direktiv, og træffer alle fornødne foranstaltnin-

ger for at sikre sanktionernes gennemførelse. Disse sanktioner skal være effektive, stå i forhold til

overtrædelsens omfang og have en afskrækkende virkning.
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Artikel 14

Ændringer til direktiv 84/450/EØF

I direktiv 84/450/EØF, foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 affattes således:

"Artikel 1

Formålet med dette direktiv er at beskytte erhvervsdrivende mod vildledende reklame og de

urimelige følger heraf og at fastlægge, under hvilke omstændigheder sammenlignende rekla-

me er tilladt."

2) Artikel 2

− stk. 3, affattes således:

"3. "erhvervsdrivende": en fysisk eller juridisk person, der udøver virksomhed som

handlende, håndværker eller industridrivende eller som udøver et liberalt erhverv, og

enhver der handler i en erhvervsdrivendes navn eller på en erhvervsdrivendes vegne."

− Følgende stykke indsættes:

"4. "kodeksindehaver": et organ, herunder en erhvervsdrivende eller gruppe af er-

hvervsdrivende, som er ansvarlig for udformningen og opdateringen af en adfærdsko-

deks og/eller for at overvåge, at kodeksen overholdes af de parter, som har forpligtet sig

i henhold til denne."
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3) Artikel 3a affattes således:

"Artikel 3a

1. Sammenlignende reklame er tilladt, for så vidt angår sammenligningen, når følgende

betingelser er opfyldt:

a) den er ikke vildledende i henhold til artikel 2, stk. 2, artikel 3 og artikel 7, stk. 1, i dette

direktiv eller artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF+ af ....

om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked*

b) den sammenligner varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller tjener

samme formål

c) den på objektiv vis sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der

kan dokumenteres, og som er repræsentative for disse varer eller tjenesteydelser, herun-

der prisen

d) den bringer ikke en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kende-

tegn, varer, tjenesteydelser, aktiviteter eller situation i miskredit eller udsætter dem for

nedvurdering

e) for produkter med oprindelsesbetegnelse vedrører den i hvert enkelt tilfælde produkter

med samme betegnelse

f) den drager ikke utilbørlig fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents vare-

mærke, firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn, eller af konkurrerende pro-

dukters oprindelsesbetegnelser

                                                
+ EUT: Indsæt dette direktivs nummer.
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g) reklamen fremstiller ikke en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi af

en vare eller tjenesteydelse, der er dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn

h) den medfører ikke forveksling mellem erhvervsdrivende, mellem annoncøren og en

konkurrent eller mellem annoncørens varemærker, firmanavne, andre karakteristiske

kendetegn, varer og tjenesteydelser og en konkurrents.

______________

* EUT L                ".

4) Artikel 4, stk. 1, affattes således:

"1. Medlemsstaterne påser, at der i de erhvervsdrivendes og konkurrenternes interesse fin-

des tilstrækkelige og effektive midler til bekæmpelse af vildledende reklame og til at sikre, at

bestemmelserne om sammenlignende reklame overholdes. Disse midler skal omfatte retsfor-

skrifter, hvorefter personer eller organisationer, der i henhold til medlemsstaternes lovgivning

har en legitim interesse i at bekæmpe vildledende reklame eller at regulere sammenlignende

reklame, får adgang til:

a) at indbringe en sag for retten i anledning af en sådan reklame eller

b) at indbringe en sådan reklame for en administrativ myndighed, som har kompetence til

enten at træffe afgørelse om klager eller indlede passende retsforfølgning.

Den enkelte medlemsstat afgør selv, hvilke af disse muligheder der skal stå til rådighed, og

om domstolene eller de administrative myndigheder skal have beføjelse til forudgående at

kunne kræve sagen forelagt en anden eksisterende klageinstans, herunder en sådan som om-

handlet i artikel 5.
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Den enkelte medlemsstat afgør selv:

a) om disse retsmidler skal kunne rettes særskilt mod hver enkelt erhvervsdrivende eller

samlet mod flere erhvervsdrivende inden for samme erhvervssektor, og

b) om disse retsmidler skal kunne rettes mod en kodeksindehaver i de tilfælde, hvor den

relevante kodeks bidrager til, at de retlige krav ikke opfyldes."

5) Artikel 7, stk. 1, affattes således:

"1. Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller vedtager be-

stemmelser med henblik på at sikre en mere vidtgående beskyttelse af erhvervsdrivende og

konkurrenter i forbindelse med vildledende reklame."
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Artikel 15

Ændring af direktiv 97/7/EF og 2002/65/EF

1) Artikel 9 i direktiv 97/7/EF affattes således:

"Artikel 9

Levering uden forudgående anmodning

I betragtning af forbuddet mod levering uden forudgående anmodning, der er fastlagt i Euro-

pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF+ af ... om virksomheders urimelige handel-

spraksis over for forbrugerne på det indre marked* træffer medlemsstaterne de nødvendige

foranstaltninger således, at forbrugeren fritages for enhver modydelse i tilfælde af levering

uden forudgående anmodning, da manglende svar ikke er ensbetydende med samtykke.

______________

* EUT L                ."

2) Artikel 9 i direktiv 2002/65/EF affattes således:

                                                
+ EUT: Indsæt dette direktivs nummer.
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"Artikel 9

I betragtning af forbuddet mod levering uden forudgående anmodning, der er fastlagt i

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF+ af ... om virksomheders urimelige han-

delspraksis over for forbrugerne på det indre marked* og med forbehold af medlemsstaternes

lovbestemmelser om stiltiende forlængelse af fjernsalgsaftaler træffer medlemsstaterne, når

deres lovbestemmelser hjemler stiltiende forlængelse, foranstaltninger med henblik på at fri-

tage forbrugeren for enhver forpligtelse i tilfælde af uanmodet levering, idet manglende reak-

tion fra forbrugerens side ikke må anses for samtykke."

______________

* EUT L                ."

Artikel 16

Ændring af direktiv 98/27/EF og forordning (EF) nr. .../2004

1) I bilaget til direktiv 98/27/EF erstattes punkt 1 med følgende:

"1. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF+ af ... om virksomheders urimelige

handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (EUT L af xx, s.)."

2) I bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004++ af ... om samarbejde

mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbe-

skyttelse ("forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde")1 indsættes følgende punkt:

                                                
+ EUT: Indsæt dette direktivs nummer.
++ EUT: Indsæt dette direktivs nummer.
1 EUT L
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"15. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF+ af ... om virksomheders urimelige han-

delspraksis over for forbrugerne på det indre marked (EUT L      , s.  ).

Artikel 17

Oplysning

Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger med henblik på at informere forbrugerne om na-

tional gennemførelseslovgivning til dette direktiv og tilskynder, hvor det er relevant, de erhvervs-

drivende og kodeksindehavere til at oplyse forbrugerne om deres adfærdskodekser.

Artikel 18

Revision

1. Senest fire år efter den         * forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en

samlet rapport om anvendelsen af direktivet, særlig artikel 4 og bilag I, mulighederne for yderligere

harmonisering og forenkling af Fællesskabets lovgivning om forbrugerbeskyttelse, og, under hen-

syn til artikel 3, stk. 5, hvilke foranstaltninger der skal træffes på fællesskabsplan for at sikre opret-

holdelse af et passende forbrugerbeskyttelsesniveau. Rapporten ledsages om fornødent af forslag til

revision af dette direktiv eller andre relevante dele af Fællesskabets lovgivning.

                                                
+ EUT: Indsæt dette direktivs nummer.
* 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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2. Europa-Parlamentet og Rådet bestræber sig i overensstemmelse med traktaten på senest to år

efter Kommissionens forelæggelse at tage stilling til ethvert forslag, der forelægges i medfør af

stk. 1.

Artikel 19

Gennemførelse af direktivet

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for

at efterkomme dette direktiv inden den        *. De underretter straks Kommissionen herom samt om

eventuelle efterfølgende ændringer.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den        **. Disse love og bestemmelser skal ved

vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en

sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 20

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

                                                
* 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
** 30 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 21

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

Former for handelspraksis, som under alle omstændigheder anses som urimelige

Vildledende handelspraksis

1) Den erhvervsdrivende hævder at have underskrevet en adfærdskodeks, selv om det ikke er til-

fældet.

2) Den erhvervsdrivende fremviser kvalitetscertificering, kvalitetsmærke eller tilsvarende uden

at have opnået den nødvendige tilladelse.

3) Den erhvervsdrivende hævder, at en adfærdskodeks er godkendt af en offentlig myndighed

eller anden myndighed, selv om det ikke er tilfældet.

4) Den erhvervsdrivende hævder, at et produkt er blevet godkendt eller tilladt af en offentlig el-

ler privat instans, selv om det ikke er tilfældet, eller fremsætter en sådan påstand uden at op-

fylde betingelserne for godkendelse eller tilladelse.

5) Den erhvervsdrivende opfordrer til at købe produkter til en bestemt pris uden at gøre opmærk-

som på, at der kan være rimelige grunde til at antage, at han ikke vil være i stand til at levere

eller få en anden erhvervsdrivende til at levere de pågældende eller tilsvarende produkter til

den pågældende pris inden for en periode og i en mængde, som er rimelig i forhold til pro-

duktet, omfanget af den reklame, der er gjort for produktet, og den opgivne pris (bait adverti-

sing).
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6) Den erhvervsdrivende opfordrer til køb af produkter til en bestemt pris, men

a) nægter at vise det averterede produkt for forbrugerne eller

b) nægter at tage imod bestilling af det eller levere det inden for et rimeligt tidsrum eller

c) fremviser en defekt udgave af det

fordi han agter at promovere et andet produkt (bait and switch).

7) Det angives i modstrid med sandheden, at produktet kun vil være tilgængeligt i meget be-

grænset tid for at fremkalde en umiddelbar afgørelse og fratage forbrugerne tilstrækkelig mu-

lighed for eller tid til at træffe en informeret beslutning.

8) Den erhvervsdrivende påtager sig at yde eftersalgsservice til en forbruger, med hvem han har

kommunikeret forud for transaktionen på et sprog, som ikke er et officielt sprog i den med-

lemsstat, hvor den erhvervsdrivende er etableret, men yder kun en sådan service på et andet

sprog uden tydeligt at have tilkendegivet dette over for forbrugeren, før denne forpligtede sig i

forhold til transaktionen.

9) Det angives, eller der gives på anden måde indtryk af, at et produkt kan sælges lovligt, selv

om dette ikke er tilfældet.

10) Rettigheder, som forbrugeren har efter loven, fremstilles som et særligt kendetegn ved den er-

hvervsdrivendes tilbud.
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11) Der anvendes redaktionelt indhold i medierne til at promovere produktet, hvor en erhvervs-

drivende har betalt for en sådan reklame, uden at dette fremgår tydeligt af indholdet eller af

billeder eller lyd, som tydeligt kan identificeres af forbrugeren. (Advertorial). Dette berører

ikke direktiv 89/552/EØF1.

12) Der fremsættes en faktuelt ukorrekt påstand vedrørende arten og omfanget af risikoen for for-

brugerens eller dennes families personlige sikkerhed, hvis forbrugeren ikke køber produktet.

13) Etablering, drift eller promovering af en salgsfremmende pyramideordning, hvor forbrugeren

erlægger et vederlag og til gengæld stilles kompensation i udsigt, som hovedsageligt er af-

hængig af, om han har introduceret andre for ordningen og i mindre grad af salg eller forbrug

af produkter.

14) Det hævdes, at lukning af den erhvervsdrivendes virksomhed eller flytning til andre lokaler er

forestående, selv om det ikke er tilfældet.

15) Det hævdes, at produkter kan gøre det lettere at vinde i hasardspil.

16) Det hævdes i modstrid med sandheden, at et produkt kan helbrede sygdomme, funktionsfor-

styrrelser eller misdannelser.

                                                
1 Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrati-

ve bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af TV-radiospredningsvirksomhed
(EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23). Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).
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17) Der gives faktuelt ukorrekte oplysninger om markedsvilkår eller om muligheden for at finde

produktet med henblik på at få forbrugeren til at erhverve produktet på ringere vilkår end de

normale markedsvilkår.

18) Det hævdes som led i handelspraksis, at der afholdes en konkurrence eller et salgsfremstød

med præmier, men uden de omtalte præmier eller andre rimeligt tilsvarende uddeles.

19) Et produkt omtales som "gratis", "vederlagsfrit", "uden betaling" eller lignende, selv om for-

brugeren skal betale andet end de uundgåelige udgifter, der er forbundet med at reagere på

den pågældende handelspraksis, samt afhentning eller betaling for levering af produktet.

20) I markedsføringsmaterialet indgår en faktura eller et lignende dokument, der opfordrer til be-

taling, og som giver forbrugeren indtryk af, at han allerede har bestilt det produkt, der mar-

kedsføres, selv om det ikke er tilfældet.

Aggressiv handelspraksis

21) Forbrugeren bringes til at tro, at han ikke kan forlade lokalerne, før en kontrakt er indgået.

22) Der aflægges personlige besøg på forbrugerens bopæl, uden at forbrugerens ønske om, at den

erhvervsdrivende skal forlade stedet eller blive væk, respekteres, idet der dog gælder en und-

tagelse for besøg med henblik på at håndhæve en kontraktlig forpligtelse under omstændighe-

der og i et omfang, der er berettiget i henhold til national lovgivning.
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23) Der foretages vedholdende og uønskede henvendelser pr. telefon, telefax, e-mail eller andre

fjernkommunikationsmedier, idet der dog gælder en undtagelse for henvendelser med henblik

på at håndhæve en kontraktlig forpligtelse under omstændigheder og i et omfang, der er er be-

rettiget i henhold til national lovgivning. Dette berører ikke artikel 10 i direktiv 97/7/EF eller

direktiv 95/46/EF1.

24) Den erhvervsdrivende kræver, at en forbruger, som ønsker at anmelde en fordring i henhold

til en forsikringspolice, skal fremlægge dokumenter, som ikke med rimelighed kan anses for

at være relevante i forhold til fordringens gyldighed, i den hensigt at afholde forbrugeren fra

at udøve sine kontraktlige rettigheder.

25) En reklame henvender sig direkte til børn for at få dem til at overtale deres forældre eller an-

dre voksne til at købe de produkter til dem, som reklamen vedrører. Denne bestemmelse berø-

rer ikke artikel 16 i direktiv 89/552/EØF.

26) Der afkræves omgående eller senere betaling for eller returnering eller oplagring af produkter,

som den erhvervsdrivende har leveret, selv om forbrugeren ikke har anmodet herom, idet der

dog gælder en undtagelse for erstatningsprodukter, der leveres i overensstemmelse med arti-

kel 7, stk. 3, i direktiv 97/7/EF (levering uden forudgående anmodning).

27) Det meddeles udtrykkeligt forbrugeren, at hvis han ikke køber produktet eller tjenesteydelsen,

vil den erhvervsdrivendes job eller levebrød være truet.

28) Der skabes det indtryk, at forbrugeren allerede har vundet en præmie, uden at han behøver at

købe noget, selv om muligheden for at vinde præmien eller tildelingen af den rent faktisk af-

hænger af, om forbrugeren køber produktet.

________________________

                                                
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysi-

ske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af så-
danne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31). Ændret ved forordning (EF) nr.
1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
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BILAG II

Fællesskabsretlige bestemmelser vedrørende reklame og kommerciel kommunikation

Artikel 4 og 5 i direktiv 97/7/EF

Artikel 3 i Rådets direktiv 90/314/EØF af 13 juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og

pakketure1

Artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/47/EF af 26. oktober 1994 om be-

skyttelse af køber i forbindelse med visse aspekter ved kontrakter om brugsret til fast ejendom på

timeshare-basis2

Artikel 3, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbru-

gerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer3

Artikel 86-100 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om op-

rettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler4

                                                
1 EFT L 158 af 23.6.1990, s. 59.
2 EFT L 280 af 29.10.1994, s. 83.
3 EFT L 80 af 18.3.1998, s. 27.
4 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67. Senest ændret ved direktiv 2004/27/EF (EFT L 136 af

30.4.2004, s. 34).
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Artikel 5 og 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige

aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (direkti-

vet om elektronisk handel)1

Artikel 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/7/EF af 16. februar 1998 om æn-

dring af direktiv 87/102/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative

bestemmelser om forbrugerkredit2

Artikel 3 og 4 i  direktiv 2002/65/EF

Artikel 1, stk. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF om ændring af Rådets di-

rektiv 85/611/EØF af 21. januar 2002 om samordning af love og administrative bestemmelser om

visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med henblik på en

regulering af administrationsselskaber og forenklede prospekter3

                                                
1 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
2 EFT L 101 af 1.4.1998, s. 17.
3 EFT L 41 af 13.2.2002, s. 20.
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Artikel 12 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om for-

sikringsformidling1

Artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 om livsfor-

sikring2

Artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for

finansielle instrumenter3

Artikel 31 og 43 i Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og admini-

strative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring4 (tredje

skadesforsikringsdirektiv)

Artikel 5, 7 og 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det

prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til han-

del5.

________________________

                                                
1 EFT L 9 af 15.1.2003, s. 3.
2 EFT L 345 af 19.12.2002, s. 1. Ændret ved Rådets direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af

1.5.2004, s. 35).
3 EFT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
4 EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2002/87/EF (EUT L 35 af

11.2.2003, s. 1).
5 EUT 345 af 31.12.2003, s. 64.
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 24. juni 2003 Rådet et forslag til Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det

indre marked og om ændring af direktiv 84/450/EØF, 97/7/EF og 98/27/EF (direktivet

om urimelig handelspraksis) baseret på traktatens artikel 95.

2. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse1 den 20. april 2004.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse2 den 29. januar 2004.

3. Rådet vedtog sin fælles holdning den 15. november 2004 i overensstemmelse med trak-

tatens artikel 251.

II. FORMÅL

Formålet med direktivet er at harmonisere medlemsstaternes bestemmelser om virksomheders

urimelige handelspraksis over for forbrugerne, som skader forbrugernes økonomiske interes-

ser, og dermed at bidrage til et velfungerende indre marked og til at opnå et højt forbruger–

beskyttelsesniveau.

Teksten:

– fastlægger kriterierne for, hvornår en handelspraksis er urimelig

– indeholder et generelt forbud mod en sådan urimelig praksis, idet der fokuseres på to

centrale typer af urimelig praksis (enten vildledende eller aggressiv).

                                                
1 8492/04 + COR 1.
2 EUT C 108 af 30.4.2004, s. 81.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Almindelige bemærkninger

Rådet har generelt fulgt Europa-Parlamentets førstebehandlingsudtalelse og Kommis–

sionens holdning til denne udtalelse. Det har helt eller delvis indarbejdet 51 af de 58

ændringer, Kommissionen har accepteret, i sin fælles holdning. Det har også tilsluttet

sig 4 ændringer (43, 64, 91 og 110), som Kommissionen oprindelig havde meddelt, at

den ikke kunne acceptere.

Den fælles holdning udgør en afvejning af forskellige hensyn og interesser og konklude-

rer følgende:

– det generelle forbud mod urimelig handelspraksis bibeholdes (artikel 5), og bilag I

indeholder listen over de former for handelspraksis, som under alle omstændig-

heder vil blive anset for at være urimelige

– den foreslåede gennemsnitsforbruger-benchmark bibeholdes, men der indsættes

udtrykkelige bestemmelser om beskyttelse af sårbare forbrugere (navnlig i arti-

kel 5, stk. 3)

– den bestemmelse om oprindelseslandsprincippet, som Kommissionen oprindelig

havde foreslået, udgår

– bestemmelsen om fri bevægelighed for tjenesteydelser og varer, hvorefter den frie

bevægelighed ikke må begrænses af grunde, der kan henføres til de områder, hvor

der med dette direktiv sker en tilnærmelse, bibeholdes (artikel 4)

– medlemsstaterne kan midlertidigt på det område, hvor der med dette direktiv sker

en tilnærmelse, anvende nationale bestemmelser, som er mere restriktive eller

præskriptive end dette direktiv, og som implementerer direktiver med bestemmel-

ser om minimumsharmonisering (artikel 3, stk. 5 og 6)

– direktivets anvendelsesområde er blevet præciseret, navnlig med hensyn til visse

erhverv, produkter og aktiviteter (artikel 3, stk. 8, 9 og 10)

– der er indsat en revisionsklausul (artikel 18).

Kommissionen har accepteret den fælles holdning, der er opnået enighed om i Rådet.
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2. Europa-Parlamentets ændringer

Europa-Parlamentet vedtog på plenarmødet den 20. april 2004 94 ændringer til forsla-

get.

Rådet

a) har indarbejdet følgende 7 ændringer uændret i den fælles holdning:

Betragtningerne:

Ændring 1 (betragtning 6 - formål/anvendelsesområde)

Ændring 5 (betragtning 10 - formål/anvendelsesområde)

Ændring 10 (betragtning 14 - adfærdskodekser)

Artiklerne:

Ændring 19 (artikel 2, litra h) - definition af "EU-kodeks")

Ændring 23 (artikel 2, litra l) - definition af "utilbørlig påvirkning")

Bilagene:

Ændring 71 (bilag I, "Vildledende handelspraksis", punkt 5)

Ændring 91 (bilag I, "Aggressiv handelspraksis", punkt 7)

b) har indarbejdet følgende 48 ændringer delvis og/eller med redaktionelle eller

andre ændringer i den fælles holdning:

Betragtningerne:

Ændring 112 (henvisning 1, der tilføjer traktatens artikel 153 i retsgrundlaget):

der er indsat en ny betragtning 1, hvori der henvises til artikel 153
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Ændring 105 (betragtning 5 - formål/anvendelsesområde): Ændringen er ind-

arbejdet i den nye affattelse af betragtning 6, der præciserer forholdet til nationale

bestemmelser om områder, der falder uden for direktivets anvendelsesområde

Ændring 6 (betragtning 11 - "vellignende produkter" og "passing off"): formålet

med ændringen er tilgodeset i den nye affattelse af betragtning 14

Ændring 7 (betragtning 11a (ny) - status af bilag I om "Vildledende handelsprak-

sis"): den tilsigtede virkning er opnået med den nye affattelse af betragtning 17

Ændring 8 (betragtning 13 - sårbare forbrugere): der er i den nye affattelse af

betragtning 19, hvor begrebet "sårbar forbruger" præciseres, taget hensyn til den

bekymring, der lå bag denne ændring

Ændring 106 (betragtning 13a (ny) - sårbare forbrugere): der er i den nye affattel-

se af betragtning 19 taget hensyn til den bekymring, der lå bag denne ændring (jf.

ligeledes ændring 8 ovenfor)

Ændring 9 (betragtning 14 - adfærdskodekser): formålet med ændringen er til-

godeset i den nye affattelse af betragtning 20 med nogle redaktionelle ændringer

af hensyn til gældende lovgivning

Artiklerne:

Ændring 107 (artikel 2, litra b) - definition af "gennemsnitlig forbruger"): der er i

den nye affattelse af betragtning 18 taget hensyn til den bekymring, der lå bag

ændringen

Ændring 13 (artikel 2, litra ba) (nyt) - definition af "særlig gruppe af forbrugere"):

der er i den nye affattelse af artikel 5, stk. 3, taget hensyn til den bekymring, der lå

bag ændringen (jf. ligeledes ændring 8 ovenfor)
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Ændring 14 (artikel 2, litra c) - definition af "sælger eller leverandør"): formålet

med ændringen er tilgodeset i den nye affattelse af litra b) under hensyntagen til,

at det foreliggende direktiv ikke indeholder bestemmelser om ansvar

Ændring 17 (artikel 2, litra g) - definition af "adfærdskodeks"): der er i den nye

affattelse af litra f) taget hensyn til den bekymring, der lå bag ændringen

Ændring 104 (artikel 2, litra g) - definition af "adfærdskodeks"): formålet med

ændringen er tilgodeset i den nye affattelse af betragtning 20

Ændring 21 og 108 (artikel 2, litra j) - definition af "erhvervsmæssig diligens-

pligt"): begreberne i disse ændringer er blevet indarbejdet i den nye affattelse af

litra h)

Ændring 24 (artikel 2, litra la) (nyt) - definition af "fast tilsagn"): formålet med

ændringen er tilgodeset i den nye affattelse af artikel 6, stk. 2, litra b)

Ændring 25 (artikel 3, stk. 1 - anvendelsesområde): første del af ændringen er

medtaget i dette stykke, mens anden del allerede er indeholdt i artikel 2, litra k)

Ændring 27 (artikel 3, stk. 6a (nyt) - anvendelsesområde): formålet med ændrin-

gen er tilgodeset i artikel 3, stk. 8, 9 og 10

Ændring 28 (artikel 4, stk. 2a (nyt) - anvendelsesområde): der er i den nye affat-

telse af betragtning 9 taget hensyn til den bekymring, der lå bag ændringen

Ændring 109 (artikel 4, stk. 2b og 2c (nye) - midlertidig undtagelse): den tilsig-

tede virkning er opnået med artikel 3, stk. 5 og 6, med nogle redaktionelle

ændringer
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Ændring 29 (artikel 5, stk. 2, første led - redelig handlemåde): formålet med

ændringen er tilgodeset i den nye affattelse af artikel 2, litra h) (se også

ændring 108)

Ændring 110 (artikel 5, stk. 2, andet led - sårbare forbrugere): der er i den nye

affattelse af artikel 5, stk. 3, taget hensyn til den bekymring, der lå bag ændringen

(jf. ligeledes ændring 8 ovenfor)

Ændring 33 (artikel 5, stk. 4 - bilag I's status): formålet med ændringen er tilgode-

set både i den nye affattelse af dette stykke og i betragtning 17

Ændring 34 (artikel 6, stk. 1, indledning - begrebet "vildledende handelspraksis"):

formålet med ændringen er tilgodeset i artikel 2, litra k)

Ændring 37 (artikel 6, stk. 1, litra f) - begrebet "vildledende handelspraksis"): der

er ved at lade litraet udgå taget hensyn til den bekymring, der lå bag ændringen

Ændring 39 (artikel 6, stk. 2, indledning - begrebet "vildledende handelspraksis"):

formålet med ændringen er tilgodeset i artikel 2, litra k)

Ændring 40 (artikel 6, stk. 2, litra b), tredje led (nyt) - begrebet "vildledende han-

delspraksis"): formålet med ændringen er tilgodeset i den nye affattelse af artikel

6, stk. 2, litra b), andet led

Ændring 43, 44 og 45 (artikel 7, stk. 1 - begrebet "vildledende udeladelser"): der

er i den nye affattelse af artikel 7, stk. 1 og 3, taget hensyn til den bekymring, der

lå bag ændringen

Ændring 47 (artikel 7, stk. 2 - begrebet "vildledende udeladelser"): anden del af

ændringen er taget med i den nye affattelse af stk. 2, mens første del indgår i arti-

kel 7, stk. 1 og 3
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Ændring 111 og 59 (artikel 9, litra c) - udnyttelse af en konkret uheldig situation

eller omstændighed): den tilsigtede virkning er opnået med den nye affattelse af

litraet

Ændring 103 (artikel 10 - håndhævelse af adfærdskodekser): formålet med

ændringen er tilgodeset i den nye affattelse af artiklen

Ændring 61 (artikel 10, stk. 1 (nyt) - indhold og udarbejdelse af adfærdskodek-

ser): formålet med ændringen er tilgodeset i den nye affattelse af betragtning 20

(se også ændring 9)

Ændring 64 og 65 (artikel 11, stk. 1, fjerde afsnit - en kodeksindehavers manglen-

de ansvar): der er i den nye affattelse af artikel 11, stk. 1, fjerde afsnit, andet led,

taget hensyn til den bekymring, der lå bag ændringerne

Ændring 67 (artikel 14, nr. 5 - en kodeksindehavers manglende ansvar): formålet

med ændringen er tilgodeset i den nye affattelse af artikel 14, nr. 4, andet afsnit,

litra b) (se ændring 64 og 65)

Ændring 68 (artikel 17 - gennemførelse af det kommende direktiv): den tilsigtede

virkning er opnået med den nye affattelse af artiklen

Ændring 69 (artikel 17a (ny) - revision): formålet med ændringen er tilgodeset i

artikel 18 med redaktionelle ændringer

Bilagene:

Ændring 99 (bilag I, "Vildledende handelspraksis", punkt 3): den tilsigtede virk-

ning er opnået med affattelsen af punkt 5

Ændring 73 (bilag I, "Vildledende handelspraksis", punkt 9): formålet med

ændringen er tilgodeset i affattelsen af punkt 12

Ændring 76 (bilag I, "Vildledende handelspraksis", punkt 12a): formålet med

ændringen er tilgodeset i affattelsen af punkt 14 (nyt)
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Ændring 84 (bilag I, "Vildledende handelspraksis", punkt 12h (nyt): formålet med

ændringen er tilgodeset i affattelsen af punkt 18 (nyt) med nogle redaktionelle

ændringer for at præcisere anvendelsen

Ændring 85 (bilag I, "Aggressiv handelspraksis", punkt 2): formålet med ændrin-

gen er tilgodeset i affattelsen af punkt 22 (nyt) med nogle redaktionelle ændringer

for at præcisere anvendelsen

Ændring 87 (bilag I, "Aggressiv handelspraksis", punkt 3, afsnit 1a (nyt): formålet

med ændringen er tilgodeset i affattelsen af punkt 23 (nyt) med henblik på en

mere præcis anvendelse

Ændring 88 (bilag I, "Aggressiv handelspraksis", punkt 4): formålet med ændrin-

gen er tilgodeset ved, at punktet udgår

Ændring 90 (bilag I, "Aggressiv handelspraksis", punkt 6): formålet med ændrin-

gen er tilgodeset i affattelsen af punkt 25 (nyt) med nogle redaktionelle ændringer

for at præcisere anvendelsen

Ændring 92 (bilag I, "Aggressiv handelspraksis", punkt 7): formålet med ændrin-

gen er tilgodeset i affattelsen af punkt 26 (nyt) med nogle ændringer for at præ-

cisere anvendelsen

c) har undladt at tage 39 ændringer (2, 3, 4, 15, 18, 20, 22, 26, 32, 36, 46, 48, 49, 50,

51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 66, 70, 97, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,

86, 89 og 94) med i den fælles holdning.

Med hensyn til ændring 3, 15, 18, 20, 22, 26, 32, 36, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,

55, 57, 63, 66, 70, 97, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86 og 94 har Rådet fulgt

Kommissionens holdning.

Med hensyn til ændring 2, 4, 60, 62, 72, 80 og 89 er følgende accepteret helt eller

delvis af Kommissionen, men indgår ikke i den fælles holdning:
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Betragtningerne:

Ændring 2 (betragtning 8 - det kommende direktivs formål/anvendelsesområde):

ændringens affattelse ville få negativ betydning for sikkerheden omkring direk-

tivets harmoniserende virkning, hvorimod den nye affattelse af betragtning 11 gør

det klart, at tekstens anvendelsesområde er begrænset

Ændring 4 (betragtning 10 - formål/anvendelsesområde): ændringens affattelse

ville få negativ betydning for sikkerheden for, at medlemsstaterne inden for det

område, hvor der med dette direktiv sker en tilnærmelse, ikke vil kunne bibeholde

generelle forbud, der ikke er i overensstemmelse med direktivet

Artiklerne:

Ændring 60 (artikel 9, litra e) - god tro): spørgsmålet om bevisbyrde bør ikke

medtages i tekstens anvendelsesområde som angivet i betragtning 21, og ændrin-

gen kan ikke accepteres.

Ændring 62 (artikel 10, stk. 1a (nyt) - fakultative procedurer): direktivet indehol-

der ingen bestemmelser om, hvilke typer procedurer der kan anvendes i henhold

til artikel 10, så de muligheder, der nævnes i ændringen, foreligger allerede

Bilagene:

Ændring 72 (bilag I, "Vildledende handelspraksis", punkt 8): ændringen kan ikke

accepteres, da den ikke definerer nogen praksis, der under alle omstændigheder er

urimelig, hvilket er kriteriet for medtagelse i bilaget

Ændring 80 (bilag I, "Vildledende handelspraksis", punkt 12d (nyt): den praksis,

der beskrives i ændringen, er reelt vanskelig at skelne fra en lovlig praksis

Ændring 89 (bilag I, "Aggressiv handelspraksis", punkt 5): det er uklart, hvad der

er hensigten med ændringen, men affattelsen vil blandt andet kunne omfatte ikke-

forbrugere (som falder uden for direktivets anvendelsesområde).
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3. Andre nye elementer, som Rådet har indført

I øvrigt indeholder den fælles holdning følgende nye elementer:

– der er foretaget en justering af flere definitioner (definitionen i artikel 2 af

"erhvervsmæssig diligenspligt", "købsopfordring" og "utilbørlig påvirkning" er

blevet ændret, der er indsat en ny definition af "transaktionsbeslutning", og defi-

nitionerne af "gennemsnitlig forbruger" og "EU-kodeks" er udgået)

– der er foretaget en justering af kriterierne for vildledende handlinger (artikel 6)

– der er foretaget en præcisering af bilagenes status og indhold (flere punkter i bila-

gene er ændret, der er indsat en ny betragtning 15 og 17 om bilagenes status, og

artikel 5, stk. 5, om bilag I er ændret tilsvarende).

IV. KONKLUSION

Rådet finder, at den fælles holdning med ændringerne i afsnit III.2, litra a)-b), tager passende

hensyn til Europa-Parlamentets førstebehandlingsudtalelse.

Den udgør en velafvejet løsning, der sikrer både forbrugerbeskyttelse og et velfungerende

indre marked, idet den nye fælles ramme vil forenkle den lovgivningsmæssige baggrund for

erhvervsdrivende og forbrugere og samtidig sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 3. november 2004 (08.11)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2003/0134 (COD)

14166/04

CONSOM 76
MI 288
CODEC 1196

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: generalsekretariatet
til: Coreper/Rådet
Tidl. dok. nr.: 9667/04 CONSOM 52 MI 170 CODEC 748
Komm. forsl. nr.: 10904/03 CONSOM 72 MI 159 CODEC 915 + ADD 1
Vedr.: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre
marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr.     /2004
(direktivet om urimelig handelspraksis)

1. Rådet nåede på samlingen den 18. maj 2004 med kvalificeret flertal - idet den danske og den

svenske delegation gav udtryk for manglende tilslutning - til politisk enighed, med henblik på

vedtagelse af en fælles holdning til ovennævnte direktiv.

2. Da den godkendte tekst, herunder også præamblen, nu er blevet gennemgået af jurist-

lingvisterne, kan De Faste Repræsentanters Komité henstille til Rådet, at det

– vedtager den fælles holdning til ovennævnte direktiv, som den foreligger i 11630/04

CONSOM 63 MI 215 CODEC 929

– optager erklæringerne i addendummet til denne note i Rådets protokol.
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Rådets begrundelse findes i 11630/04 CONSOM 63 MI 215 CODEC 929 ADD 1.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 8. november 2004 (10.11)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2003/0134 (COD)

14166/04
ADD 1

CONSOM 76
MI 288
CODEC 1196

ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: generalsekretariatet
til: Coreper/Rådet
Tidl. dok. nr.: 9667/04 CONSOM 52 MI 170 CODEC 748
Komm. forsl. nr.: 10904/03 CONSOM 72 MI 159 CODEC 915 + ADD 1
Vedr.: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre
marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr.     /2004 (direktivet om urimelig handelspraksis)

Erklæringer til optagelse i protokollen

1. Kommissionen kan kun acceptere, at artikel 4, stk. 1, i dens forslag udgår, hvis der er enighed

om, at direktivet indebærer en fuldstændig harmonisering af det område, som det omhandler,

og der derfor ikke juridisk set er behov for, at artikel 4, stk. 1, skal sikre, at det indre marked

fungerer korrekt på dette område. Kommissionen vil aktivt overvåge direktivets praktiske

gennemførelse for at opnå ensartet anvendelse.
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2. Det Forenede Kongerige, Nederlandene, Luxembourg og Estland støtter kraftigt princippet

om gensidig anerkendelse som et centralt politisk redskab i gennemførelsen af det indre mar-

ked. De beklager derfor, at oprindelseslandsprincippet udgår.

De noterer sig Kommissionens erklæring om, hvor vigtigt det er, at forslaget i sin nuværende

form er foreneligt med det indre markeds korrekte funktion. Da der her er tale om et maksi-

mumsharmoniseringsdirektiv, som medlemsstaterne gennemfører i national ret med samme

virkning i henseende til direktivets principper, må man derfor sædvanligvis kunne antage, at

erhvervsdrivende, der overholder lovene i den medlemsstat, hvor de er etableret, ikke over-

træder lovene i andre medlemsstater.

Dette de facto-princip bør meddeles de erhvervsdrivende for at give dem den retssikkerhed og

den tillid, der skal til for at realisere det indre markeds potentiale fuldt ud, således som der

blev opfordret til i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds forårsmøde den

25.-26. marts 2004.

3. Tyskland og Østrig udtrykker tilfredshed med den tilstræbte harmonisering af lovgivningen

om rimelig handelspraksis. Men med begrænsningen af anvendelsesområdet til forbruger-

interesser bliver harmoniseringen ikke tilstrækkeligt vidtgående. Det vil føre til en unødig

opsplitning af konkurrenceområdet på forbrugerbeskyttelsesaspekter og aspekter, der vedrører

beskyttelse af konkurrenterne. Det vil derfor aldrig være muligt fuldt ud at nå målet om har-

monisering. Efter disse landes mening må der derfor tilvejebringes et sammenhængende lov-

grundlag, hvor også beskyttelse af virksomhederne tilgodeses.

Tyskland og Østrig beklager, at der ikke i øjeblikket kan opnås flertal for denne holdning. Det

foreliggende direktivforslag er dog et skridt i den rigtige retning. Derfor ses der foreløbig bort

fra betænkelighederne, uden at målet om at skabe et fælles lovgrundlag opgives. Tyskland og

Østrig henstiller til Kommissionen, at den baner vejen for, at virksomheder kan medtages i

den europæiske lovgivning om rimelig handelspraksis, således at de også bliver omfattet af de

bestemmelser om rimelighed, som den indeholder.

Tyskland og Østrig går ud fra, at der stadig kan anvendes en integreret tilgang til beskyttelse

af erhvervs- og forbrugerinteresser på nationalt plan.
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4. Danmark og Sverige finder generelt, at forslaget om urimelig handelspraksis i praksis vil føre

til fuldt harmoniserede regler om handelspraksis i Fællesskabet og dermed til en generelt øget

forbrugerbeskyttelse til gavn for både forbrugerne og virksomhederne i det indre marked.

Danmark og Sverige mener dog, at forslaget sandsynligvis vil have en negativ indvirkning på

forbrugerbeskyttelsesniveauet på visse specifikke områder, hvor medlemsstaterne allerede har

gennemført en strengere national lovgivning end de gældende minimumsdirektiver på forbru-

gerområdet.

En ændring af disse minimumsdirektiver bør ske ved en revision af de gældende direktiver og

ikke ved hjælp af dette forslag. Undtagelsen i artikel 3, stk. 5, sikrer ikke, at de gældende

minimumsdirektiver harmoniseres på et tilstrækkeligt højt forbrugerbeskyttelsesniveau, inden

perioden på seks år udløber.

Derfor kan Danmark og Sverige ikke støtte forslaget til direktiv om urimelig handelspraksis.

________________________
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1. Kommissionen kan kun acceptere, at artikel 4, stk. 1, i dens forslag udgår, hvis der er enighed

om, at direktivet indebærer en fuldstændig harmonisering af det område, som det omhandler,

og der derfor ikke juridisk set er behov for, at artikel 4, stk. 1, skal sikre, at det indre marked

fungerer korrekt på dette område. Kommissionen vil aktivt overvåge direktivets praktiske

gennemførelse for at opnå ensartet anvendelse.
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2. Det Forenede Kongerige, Nederlandene, Luxembourg og Estland støtter kraftigt princippet

om gensidig anerkendelse som et centralt politisk redskab i gennemførelsen af det indre mar-

ked. De beklager derfor, at oprindelseslandsprincippet udgår.

De noterer sig Kommissionens erklæring om, hvor vigtigt det er, at forslaget i sin nuværende

form er foreneligt med det indre markeds korrekte funktion. Da der her er tale om et maksi-

mumsharmoniseringsdirektiv, som medlemsstaterne gennemfører i national ret med samme

virkning i henseende til direktivets principper, må man derfor sædvanligvis kunne antage, at

erhvervsdrivende, der overholder lovene i den medlemsstat, hvor de er etableret, ikke over-

træder lovene i andre medlemsstater.

Dette de facto-princip bør meddeles de erhvervsdrivende for at give dem den retssikkerhed og

den tillid, der skal til for at realisere det indre markeds potentiale fuldt ud, således som der

blev opfordret til i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds forårsmøde den

25.-26. marts 2004.

3. Tyskland og Østrig udtrykker tilfredshed med den tilstræbte harmonisering af lovgivningen

om rimelig handelspraksis. Men med begrænsningen af anvendelsesområdet til forbrugerinte-

resser bliver harmoniseringen ikke tilstrækkeligt vidtgående. Det vil føre til en unødig op-

splitning af konkurrenceområdet på forbrugerbeskyttelsesaspekter og aspekter, der vedrører

beskyttelse af konkurrenterne. Det vil derfor aldrig være muligt fuldt ud at nå målet om har-

monisering. Efter disse landes mening må der derfor tilvejebringes et sammenhængende lov-

grundlag, hvor også beskyttelse af virksomhederne tilgodeses.

Tyskland og Østrig beklager, at der ikke i øjeblikket kan opnås flertal for denne holdning. Det

foreliggende direktivforslag er dog et skridt i den rigtige retning. Derfor ses der foreløbig bort

fra betænkelighederne, uden at målet om at skabe et fælles lovgrundlag opgives. Tyskland og

Østrig henstiller til Kommissionen, at den baner vejen for, at virksomheder kan medtages i

den europæiske lovgivning om rimelig handelspraksis, således at de også bliver omfattet af de

bestemmelser om rimelighed, som den indeholder.

Tyskland og Østrig går ud fra, at der stadig kan anvendes en integreret tilgang til beskyttelse

af erhvervs- og forbrugerinteresser på nationalt plan.
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4. Danmark og Sverige finder generelt, at forslaget om urimelig handelspraksis i praksis vil føre

til fuldt harmoniserede regler om handelspraksis i Fællesskabet og dermed til en generelt øget

forbrugerbeskyttelse til gavn for både forbrugerne og virksomhederne i det indre marked.

Danmark og Sverige mener dog, at forslaget sandsynligvis vil have en negativ indvirkning på

forbrugerbeskyttelsesniveauet på visse specifikke områder, hvor medlemsstaterne allerede har

gennemført en strengere national lovgivning end de gældende minimumsdirektiver på forbru-

gerområdet.

En ændring af disse minimumsdirektiver bør ske ved en revision af de gældende direktiver og

ikke ved hjælp af dette forslag. Undtagelsen i artikel 3, stk. 5, sikrer ikke, at de gældende mi-

nimumsdirektiver harmoniseres på et tilstrækkeligt højt forbrugerbeskyttelsesniveau, inden

perioden på seks år udløber.

Derfor kan Danmark og Sverige ikke støtte forslaget til direktiv om urimelig handelspraksis.

5. Når ordet "penalties" anvendes i den engelske udgave af Det Europæiske Fællesskabs retsak-

ter, anvendes det efter Rådets opfattelse i en neutral betydning og vedrører ikke specifikt

strafferetlige sanktioner, men kan også omfatte administrative og finansielle sanktioner samt

andre former for sanktioner. Når medlemsstaterne i henhold til en fællesskabsretsakt har pligt

til at indføre "penalties", er det deres opgave at vælge den relevante sanktionsform, der er i

overensstemmelse med Domstolens retspraksis.

I EU's sprogdatabase findes der følgende oversættelser af ordet "penalty" til nogle andre

sprog:

på spansk: "sanciones", på dansk: "sanktioner", på tysk: "Sanktionen", på ungarsk "jogkövet-

kezmények", på italiensk: "sanzioni", på nederlandsk: "sancties", på portugisisk: "sanções" og

på svensk: "sanktioner".

Hvis der i reviderede engelske udgaver af retsakter, hvor ordet "sanctions" tidligere er blevet

anvendt, i stedet skrives "penalties", betegner dette ikke en substantiel forskel."

________________________
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2003/0134(COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN  
TIL EUROPA-PARLAMENTET  

 
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit  

 
vedrørende  

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre 

marked og om ændring forordning [forbrugerbeskyttelsessamarbejde] samt af 
direktiverne 84/450/EØF, 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF (direktivet om urimelig 

handelspraksis) 

1. SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet  
(dok. KOM(2003) 356 endelig – 2003/0134(COD): 

20. juni 2003 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

29. januar 2004 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 20. april 2004 

Ændret forslag fremsendt: 15.11.2004. 

Fælles holdning vedtaget: 15. oktober 2004 
(kvalificeret flertal). 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Formålet med dette forslag er at fjerne de barrierer for et velfungerende indre marked for 
detailvarer og tjenesteydelser, der dels skyldes den opsplittede nationale lovgivning og de 
dermed forbundne omkostninger og usikkerheder for erhvervslivet, dels de varierende 
forbrugerbeskyttelsesnormer, der undergraver forbrugernes tillid. 

Der skabes med direktivet en fælles EU-ramme for lovgivning om virksomheders urimelige 
handelspraksis over for forbrugerne (særligt hvad angår reklame og markedsføring), som 
skader forbrugernes økonomiske interesser. Det centrale i denne ramme er et generelt forbud 
mod urimelig handelspraksis, der baseres på de fælles kriterier for afgørelse af, hvornår en 
handelspraksis er urimelig. For at øge retssikkerheden gives der en nærmere beskrivelse af to 
hovedtyper af urimelig handelspraksis, nemlig vildledende og aggressiv handelspraksis, og en 
sortliste over de former for handelspraksis, som under alle omstændigheder vil være urimelige 
og således umiddelbart forbudte. 
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3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

Generelle bemærkninger 

Kommissionen tilslutter sig Rådets fælles holdning, som er i overensstemmelse med det sigte 
og den fremgangsmåde, der blev lagt op til i Kommissionens oprindelige forslag, og som 
Parlamentet godkendte ved førstebehandlingen. 

Ændringsforslag, der er blevet indarbejdet i den fælles holdning 

Den fælles holdning gengiver ånden i alle eller en del af de 51 (ud af 58) ændringsforslag, 
som Kommissionen kunne acceptere i deres helhed, delvis eller med forbehold af ændringer, 
og i de 3 ændringsforslag, som Kommissionen oprindeligt havde angivet, at den ikke kunne 
acceptere. 

Retsgrundlag 

Den fælles holdning indeholder i betragtningerne en henvisning til artikel 153, stk. 1 og stk. 3, 
litra a), som afspejler Kommissionens holdning til ændringsforslag 112, nemlig at den kan 
acceptere, at det anføres, at den prioriterer forbrugerbeskyttelse, men at artikel 95 alene er det 
korrekte retsgrundlag. 

Forbrugerbenchmark 

I den fælles holdning bevares den forbrugerbenchmark, som Kommissionen har foreslået, og 
som Parlamentet tilslutter sig som en standardbenchmark, der skal anvendes ved vurdering af 
virkningerne af potentielt urimelig handelspraksis. Teksten er ændret, således at den ikke 
længere indeholder en definition af den gennemsnitlige forbruger, da dette efter nogles 
mening kunne forhindre begrebet i at udvikle sig i overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis. Kommissionen mener bestemt, at bevarelsen af den gennemsnitlige forbruger i 
teksten og den klare henvisning til Domstolens retspraksis i betragtning 18 har samme 
virkning som ændringsforslag 107.  

Artikel 5, stk. 3, og betragtning 19 i den fælles holdning indeholder desuden specifikke 
bestemmelser om beskyttelse af udsatte forbrugere. Det afspejler et ønske, som kom til udtryk 
i flere af Europa-Parlamentets ændringsforslag (ændringsforslag 8, 13, 106 og 111, som 
Kommissionen kunne acceptere i deres helhed eller delvis, og ændringsforslag 110, som 
Kommissionen ikke kunne acceptere), om en meget tydeligere sondring mellem beskyttelse af 
den gennemsnitlige forbruger og af udsatte forbrugere. Kommissionen kan acceptere disse 
ændringsforslag, fordi de ikke kræver en vurdering af den enkelte persons omstændigheder, 
som ville være umulig at gennemføre i praksis. Det sikres med ændringsforslagene, at udsatte 
forbrugere kan beskyttes, hvis de er udsat for en særlig risiko, mens der fortsat må udøves 
lovlig reklamevirksomhed, for eksempel i form af udsagn, der ikke skal tages bogstaveligt. 

Erhvervsmæssig diligenspligt 

Den fælles holdning udvider begrebet "erhvervsmæssig diligenspligt" til også at omfatte 
begrebet "god tro" (ændringsforslag 108 og 29) under hensyntagen til de færdigheder og den 
omhu, som en erhvervsdrivende med rimelighed kan forventes at udvise (ændringsforslag 21).  
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Økonomisk adfærd 

Den fælles holdning giver en definition af "transaktionsbeslutning" for at præcisere, hvad der 
skal indgå i en vurdering af forbrugerens "økonomiske adfærd". Efter Kommissionens mening 
svarer dette til formålet med ændringsforslag 34, 39 og 45, som alle omhandler forbrugernes 
"økonomiske adfærd". 

Kodekser 

I den fælles holdning udgår alle bestemmelser om EU-kodekser, jf. ændringsforslag 19 og 
103. Det præciseres også i betragtning 20, at forbrugerorganisationerne bør kunne underrettes 
og inddrages i udarbejdelsen af adfærdskodekser, jf. ændringsforslag 10, 61 og 104, og 
bestemmelsen om erhvervsmæssig diligenspligt udgår, jf. ændringsforslag 9. Definitionen af 
"kodeks" er endvidere blevet tilpasset for at afspejle de ændringer, der fremgår af 
ændringsforslag 17. I artikel 6, stk. 2, litra b), sondres der mellem formelle forpligtelser og 
hensigtserklæringer, jf. ændringsforslag 24, og andet led er blevet revideret i 
overensstemmelse med ændringsforslag 40. Sigtet med ændringsforslag 65 og 67 var at sikre, 
at formelt forpligtede kodeksbrugere ikke ville rette retsmidler mod brugere, der ikke 
overholdt kodeksen1. Det er der taget hensyn til i den fælles holdning, hvor det præciseres, at 
der kan rettes retsmidler mod kodeksbrugere, når kodeksen i sig selv opfordrer til ikke at 
overholde lovkravene. 

Valg af lov 

Kommissionen havde i sit forslag medtaget en bestemmelse om, at lovgivningen i det land, 
hvor den erhvervsdrivende var etableret, altid skulle finde anvendelse (dvs. reglen om valg af 
lov). Parlamentet foreslog i ændringsforslag 26, at denne bestemmelse ikke skulle omfatte de 
regler, der fastlægger, hvilken lov der finder anvendelse på ikke-kontraktlige forpligtelser. 
Kommissionen anførte, at dette ændringsforslag ikke kunne accepteres, fordi det kunne 
bevirke, at de erhvervsdrivende ville blive underlagt offentligretlige krav i ét land og samtidig 
en anden medlemsstats lovgivning i henhold til reglerne om international privatret. I den 
fælles holdning udgik reglen om valg af lov delvis, fordi de fleste medlemsstater var 
bekymrede for, at forbrugerne i tværnationale tvister ville stå dårligere, hvis den 
erhvervsdrivendes lov fandt anvendelse. Kommissionen nærer ikke samme bekymring, fordi 
der med forslaget opnås fuld harmonisering og et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. 
Kommissionen mener imidlertid ikke, at det i dette tilfælde er væsentligt at stå fast på dette 
punkt, eftersom der opnås en betydelig forenkling med den fulde harmonisering og de deraf 
følgende fordele for det indre marked. Kommissionen mener endvidere, at udeladelsen af 
reglen om valg af lov er en bedre løsning end den løsning, der foreslås i ændringsforslag 26. 
Derfor kan Kommissionen acceptere, at reglen om valg af lov udgår af forslaget. I 
overensstemmelse med normal praksis fastsættes gældende lovgivning ved tværnationale 
tvister derfor af domstolene. 

Midlertidig undtagelse 

Artikel 3 i den fælles holdning omhandler en midlertidig undtagelse vedrørende national 
lovgivning baseret på minimumsbestemmelserne i eksisterende direktiver, jf. ændringsforslag 
109. Artiklen indeholder også en bestemmelse om, at gennemførelsen af direktivet skal tages 

                                                 
1 Ændringsforslag 64 var formuleret som ændringsforslag 65, men begrundelsen var en anden, som 

Kommissionen ikke kunne acceptere. Den ændring, der tilstræbtes med ændringsforslag 64, er 
inkorporeret ved at inkludere ændringsforslag 65. 
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op til behandling efter fire år, jf. ændringsforslag 69. Kommissionen er villig til at acceptere 
denne undtagelsesbestemmelse, forudsat at den er begrænset og midlertidig, for at give 
medlemsstaterne mulighed for at forvalte overgangen fra minimumsharmonisering til fuld 
harmonisering. 

Bilag I 

I den fælles holdning præciseres den status, som bilaget bør have i henhold til Parlamentet, jf. 
ændringsforslag 7 og 33, hvorved artikel 5, stk. 5, ændres, og der indsættes en ny betragtning 
12a. Selv om det ikke anføres i den fælles holdning, at bilag I kun kan ændres efter den fælles 
beslutningsprocedure, er dette dog tilfældet, og der anføres ingen alternativ procedure. 

Andet 

Ændringsforslag 1, 5, 6, 23, 25 (første del), 47 (anden del), 68, 99 (anden del), 71, 73, 84, 85, 
87, 91 og 92 er blevet indarbejdet, enten ordret eller med mindre ordlydsændringer. 
Kommissionen er villig til at acceptere ændringsforslag 91, som den oprindeligt havde anført, 
at den ikke ville kunne acceptere, efter at både Parlamentet og Rådet havde givet udtryk for 
bekymring for, at der ville opstå misbrug som følge af krav om tilbagetagelse af produkter, 
der leveres uden forudgående anmodning. 

Indholdet i ændringsforslag 105 afspejles i den nye tekst i betragtning 6, hvori det præciseres, 
at direktivet hænger sammen med nationale bestemmelser om visse aspekter af urimelig 
handelspraksis, der ligger uden for direktivets anvendelsesområde, hvilket også var 
Kommissionens hensigt.  

Ændringsforslag 14 er delvis indarbejdet i definitionen i artikel 2, litra b), som er ændret i den 
fælles holdning for at præcisere, at alle, der optræder som eller på vegne af en 
erhvervsdrivende, er omfattet af direktivet. Kommissionen kan acceptere denne præcisering. 

Der er taget hensyn til ændringsforslag 27 ved indsættelse af punkt 3.8 til 3.10, der omhandler 
autorisationsordninger og områder, der kræver særlige bestemmelser. 

Ændringsforslag 28 er indarbejdet i betragtning 9 i form af en mere uddybende forklaring af 
direktivets anvendelsesområde. 

På grund af forvirring om den betydning, som artikel 6, stk. 1, litra f), i Kommissionens 
forslag har for bevisbyrden, blev denne artikel med Kommissionens samtykke slettet i den 
fælles holdning. Denne udeladelse dækker ligeledes indholdet i ændringsforslag 37. 

Artikel 7 er blevet ændret, så der i handelspraksis tages passende hensyn til de fysiske 
begrænsninger ved den anvendte kommunikationsform. Herved er der taget højde for 
ændringsforslag 43, 44 og 45. Kommissionen kan acceptere denne løsning, skønt den ikke 
oprindeligt kunne acceptere ændringsforslag 43, fordi der ikke er medtaget noget krav om, at 
forbrugerne specifikt skal anmode om oplysninger. 

Kriteriet i artikel 9, litra c), er blevet strammet op og omhandler nu også "udnyttelse" af 
meget uheldige omstændigheder, hvorved der tages hensyn til indholdet i ændringsforslag 59. 

I bilag I i Kommissionens forslag er ordlyden i punkt 12 på listen over vildledende 
handelspraksis blevet omformuleret, så man undgår det problem, der er opstået med hensyn til 
udtrykket "ophørsudsalg", og som er søgt løst med ændringsforslag 76. Punkt 4 på listen over 
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aggressiv handelspraksis udgår, hvilket imødekommer ændringsforslag 88 om lovligt salg til 
forbrugere, som har oplevet dødsfald i familien eller er alvorligt syge. Punkt 6 på samme liste 
er også blevet ændret og dækker nu opfordringer til alle voksne, ikke blot forældrene, om at 
købe et produkt, hvilket er i overensstemmelse med ændringsforslag 90. 

Eftersom der er betydelig overensstemmelse mellem den fælles holdning og de af 
Parlamentets ændringsforslag, som Kommissionen kunne acceptere, var Kommissionen rede 
til at acceptere et kompromis, som ikke omfattede et mindre antal ændringsforslag, som den 
ville have kunnet acceptere, i hvert fald delvist (ændringsforslag 2, 4, 60, 62, 72, 80 og 89). 

Nye bestemmelser, der er indført ved Rådets fælles holdning 

Den fælles holdning tilføjer ikke nye bestemmelser om vigtige områder, men indeholder dog 
mindre tilpasninger af artikel 6 om kriterierne vedrørende vildledende handlinger og flere nye 
eksempler i bilag I, som alle er i overensstemmelse med kriterierne i direktivets dispositive 
del (dvs. handlingerne er urimelige i henhold til de afprøvninger, der er fastsat bestemmelser 
om i direktivet). 

En vis tydeliggørelse af anvendelsesområdet er kommet med i betragtningerne (f.eks. 
betragtning 8, 15 og 21), og der er foretaget tekniske ændringer i artikel 14 for at afspejle 
ændringer andre steder i direktivet, i artikel 15 for at sikre en konsekvent behandling af de to 
direktiver om fjernsalg2 og i artikel 16 for at anerkende vedtagelsen af forordningen om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde3. 

4. KONKLUSION 

Kommissionen udtrykker tilfredshed med den fælles holdning, som efter dens mening 
opfylder målsætningerne i Kommissionens oprindelige forslag, og som bevarer den 
fremgangsmåde til at opfylde målene, som Parlamentet godkendte ved sin førstebehandling af 
Kommissionens forslag. 

5. ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN 

Kommissionen fremsatte en erklæring, der blev optaget som bilag i Rådets mødereferat og 
også er knyttet som bilag til denne meddelelse. 

                                                 
2 Direktiv 97/7/EF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg og direktiv 

2002/65/EF om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne. 
3 Jf. KOM(2003) 443 endelig, 2003/0162/COD. 
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BILAG: ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN 
Kommissionen kan kun acceptere, at artikel 4, stk. 1, i dens forslag udgår, hvis der er enighed 
om, at direktivet indebærer en fuldstændig harmonisering af det område, som det omhandler, 
og der derfor ikke juridisk set er behov for, at artikel 4, stk. 1, skal sikre, at det indre marked 
fungerer korrekt på dette område. Kommissionen vil aktivt overvåge direktivets praktiske 
gennemførelse for at opnå ensartet anvendelse. 


