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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om beskyttelse af erhvervsdrivende mod vildledende markedsføring og sikring af en 
effektiv regelhåndhævelse – Revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og 
sammenlignende reklame
(2013/0000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om beskyttelse af 
erhvervsdrivende mod vildledende markedsføring og sikring af en effektiv 
regelhåndhævelse (COM(2012)0702),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 
2006 om vildledende og sammenlignende reklame (kodificeret udgave)1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked 
("direktivet om urimelig handelspraksis")2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. 
oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse 
af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ("forordningen om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde")3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 om 
søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser4,

– der henviser til sin beslutning af 9. juni 2011 om vildledende udgivere af 
erhvervsvejvisere5,

– der henviser til sin beslutning af 13. januar 2009 om omsætning, gennemførelse og 
håndhævelse af direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for 
forbrugerne på det indre marked og direktiv 2006/114/EF om vildledende og 
sammenlignende reklame6,

– der henviser til sin beslutning af 16. december 2008 om vildledende udgivere af 
erhvervsvejvisere7,

                                               
1 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21.
2 EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
3 EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1.
4 EFT L 166 af 11.6.1998, s. 51.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0269.
6 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0008.
7 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0608.
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– der henviser til undersøgelsen "Misleading practices of "directory companies" in the 
context of current and future internal market legislation aimed at the protection of 
consumers and SMEs", bestilt af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse1,

– der henviser til forslag til udtalelse af 19. april 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Beskyttelse 
af erhvervsdrivende mod vildledende markedsføring og sikring af en effektiv 
regelhåndhævelse - Revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende 
reklame" (COM(2012)0702)2, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, 
Retsudvalget og Udvalget for Andragender (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at vildledende markedsføring kan have mange forskellige former, hvoraf 
den mest udbredte er svindel med erhvervsvejvisere, hvor lyssky virksomheder sender 
formularer ud til virksomheder og beder dem udfylde eller ajourføre deres firmanavn og 
kontaktoplysninger, tilsyneladende ganske gratis; der henviser til, at de virksomheder, der 
har indsendt deres oplysninger, senere finder ud af, at de utilsigtet har underskrevet en 
kontrakt, der almindeligvis binder dem til at stå opført i en erhvervsvejviser i mindst tre år 
med et årligt gebyr på op til 1000 EUR eller derover;

B. der henviser til, at omfanget af det økonomiske tab i EU, der følger af vildledende 
markedsføring, ikke kendes, men at det ud fra bestemte nationale statistikker kan anslås til 
at løbe op i flere milliarder euro om året; 

C. der henviser til, at SMV'er og især små virksomheder og mikrovirksomheder er de største 
ofre for vildledende markedsføring; der henviser til, at skoler, kirker, hospitaler, ngo'er, 
kommuner og andre offentlige myndigheder ligeledes er mål for denne form for 
markedsføring;

D. der henviser til, at ofrene for vildledende markedsføring ofte føler sig skamfulde og afstår 
fra at anmelde denne form for praksis til de retshåndhævende myndigheder; der i lyset af 
dette henviser til, at det er yderst vigtigt, at de pågældende myndigheder letter 
anmeldelsesproceduren og prioriterer disse sager tilstrækkeligt;

E. der henviser til, at virksomhedernes beskyttelsesniveau varierer medlemsstaterne imellem, 
og at det kun er Østrig og Belgien, der har indført et egentligt forbud i deres lovgivning 
mod vildledende praksis i forbindelse med erhvervsvejvisere, mens Nederlandene i 
øjeblikket er i gang med at udarbejde en lignende lov;

                                               
1 IP/A/IMCO/ST/2008-06.
2 INT/675 - CES1233-2013_00_00_TRA_PA.
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F. der henviser til, at det er af afgørende betydning, at der anvendes en sammenhængende 
tilgang med balance mellem forebyggelse og straf; der henviser til, at de retshåndhævende 
myndigheder fortsat vil tøve med at gribe ind, hvis der ikke findes klare lovbestemmelser, 
der tager fat på dette problem;

G. der henviser til, at det i øjeblikket er meget vanskeligt at spore erhvervsdrivende, der 
bevæger sig på kanten af loven, idet de ofte sender fakturaer fra et land til et andet, mens 
de har bankkonto i et tredje land, hvorved sporing af pengeoverførsler ligeledes 
vanskeliggøres;

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse, men understreger, at der er behov for 
yderligere foranstaltninger, navnlig på retshåndhævelsesområdet;

Forebyggelse og oplysning

2. understreger, at der er behov for en bedre udveksling af oplysninger medlemsstaterne 
imellem; opfordrer medlemsstaterne til at oprette eller udpege et nationalt kontaktpunkt, 
hvortil virksomheder og andre ofre for vildledende praksis kan anmelde sager om sådan 
praksis og få hjælp til og ekspertrådgivning om forebyggelse og tackling af forskellige 
former for svindel; finder, at hvert kontaktpunkt bør føre en database over alle former for 
vildledende markedsføring med letforståelige eksempler herpå; opfordrer Kommissionen 
til at sørge for, at en gnidningsløs udveksling af oplysninger fra de nationale databaser 
koordineres, bl.a. ved at lette oprettelsen af et system til hurtig varsling, der kan 
identificere nye praksisser;

3. mener, at de nationale kontaktpunkter bør spille en aktiv rolle i videndelingen mellem 
offentlige myndigheder, borgere og virksomheder, og at de bør samarbejde for at advare 
hinanden om nye former for vildledende praksis og bistå SMV'er i bilæggelse af 
grænseoverskridende tvister ved at henvise virksomheder, der er blevet ofre for svindel, til 
den mest hensigtsmæssige retlige mekanisme;

4. opfordrer nationale erhvervsorganisationer, herunder især organisationer for SMV'er, til at 
arbejde tæt sammen med de nationale kontaktpunkter; bifalder i denne forbindelse 
ligeledes offentligt-privat samarbejde;

5. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for på grundlag af godkendte 
kriterier at oprette en sortliste på EU-niveau over virksomheder, der begår svindel, for at 
undgå, at sådanne virksomheder udvider deres praksis til andre medlemsstater;

6. opfordrer Europol til at spille en mere aktiv rolle med at tackle disse former for svindel 
ved at indsamle oplysninger om grænseoverskridende former for vildledende 
markedsføring og analysere strukturerne bag de virksomheder, der gør sig skyldige heri, 
samt til at oprette mekanismer til en hurtig udveksling af ajourførte oplysninger om disse 
former for praksis og strukturer mellem de nationale retshåndhævende myndigheder;

7. understreger, at det er nødvendigt, at de nationale retshåndhævende myndigheder 
samarbejder mere snævert med de organer, der muliggør vildledende markedsføring, 
såsom banker, teleselskaber, postvæsenet og inkassofirmaer med henblik på at hindre 
virksomheder, der bevæger sig på kanten af loven, i at operere; 
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Håndhævelse og retsforfølgelse

8. bemærker med bekymring, at efterforskningsmyndighederne i forskellige medlemsstater 
er særdeles modvillige mod at undersøge sager om vildledende markedsføring og ofte 
henviser til, at de ikke har tiltro til, at der kan fremskaffes en tilstrækkelig bevisbyrde; 
understreger behovet for, at regeringerne er proaktive med hensyn til at tackle finansiel og 
økonomisk kriminalitet;

9. understreger, at det er nødvendigt at forbedre efterforskningen og retsforfølgelsen af 
vildledende markedsføring; opfordrer følgelig Kommissionen til at udarbejde 
retningslinjer for nationale håndhævelsesorganer vedrørende bedste praksis for disse 
organer med hensyn til prioriteringer på efterforsknings- og retsforfølgelsesområdet; 
opfordrer medlemsstaterne til at fremme de relevante efterforskningsmyndigheders og 
domstoles kapacitet og ekspertise;

10. understreger behovet for at indføre sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til 
hensigten og har en afskrækkende virkning, og minder om, at strafferetlige sanktioner kan 
have en forebyggende virkning;

11. beklager, at Kommissionen ikke har efterkommet Europa-Parlamentets henstilling om en 
delvis udvidelse af anvendelsesområdet for direktivet om urimelig handelspraksis ved at 
lade bilag I (sortlisten) omfatte business-to-business-aftaler (B2B-aftaler); finder, at en 
ændring af dette direktiv i stedet for direktiv 2006/114/EF vil føre til en mere 
sammenhængende tilgang, idet det vil udvide begrebet "urimelig handelspraksis" – samt 
sortlisten – til også at omfatte B2B-forbindelser; understreger, at det herved ikke vil være 
nødvendigt at udvide begrebet "vildledende reklame", hvilket ellers er nødvendigt for at 
fange alle former for vildledende praksis;

12. opfordrer Kommissionen til at prioritere at undersøge, hvorvidt virksomheder, der er 
fundet skyldige i at udøve vildledende markedsføring, kan ekskluderes fra EU's 
udbudsprocedure og/eller fra at kunne modtage EU-støtte i en periode på mindst fem år;

13. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at deres skattemyndigheder arbejder tæt sammen 
med de nationale kontaktpunkter ved aktivt at foretage inspektion af virksomheder, der er 
blevet anmeldt for at anvende vildledende markedsføringsteknikker;

14. understreger behovet for, at de organisationer, der er ansvarlige for 
virksomhedsregistrering, såsom handelskamre, har en mere proaktiv rolle med hensyn til 
at identificere mistænkelig adfærd og forebygge svindel;

15. henleder navnlig opmærksomheden på svigagtige inkassofirmaer, som ikke tøver med at 
lægge pres på virksomheder for at få dem til at betale fakturaer, de ved eller kunne have 
vidst var svigagtige; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foreslå måder til 
bedre at kontrollere sådanne firmaer – både før og efter deres formelle oprettelse;

16. bemærker med bekymring, at tvistbilæggelsesprocesserne har vist sig at være ineffektive, 
langsommelige og omkostningsfulde, og at de ikke giver nogen garanti for passende og 
behørig erstatning for den skade, der måtte være forvoldt; opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte et forslag, der gør det muligt for ofre for vildledende markedsføring at handle 
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kollektivt i sager mod en virksomhed, der bevæger sig på kanten af loven; understreger, at 
ofrene bør have mulighed for at lade sig repræsentere af udpegede organisationer såsom 
nationale iværksætterorganisationer; opfordrer til, at der indføres effektive retsmidler for 
ofrene, herunder annullering af de pågældende kontrakter; 

Internationalt samarbejde uden for EU

17. understreger, at vildledende markedsføring udgør et internationalt problem, som på ingen 
måde holder sig inden for medlemsstaternes grænser; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at forsøge at etablere internationalt samarbejde inden for dette 
område, såvel med tredjelande som med de kompetente internationale organisationer;

18. opfordrer Kommissionen til at øge sin indsats i "International Mass Marketing Working 
Group", som består af retshåndhævende og lovgivende myndigheder samt 
forbrugerorganisationer i USA, Australien, Belgien, Canada, Nederlandene, Nigeria og 
Det Forenede Kongerige, samt Europol;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.



PE510.678v01-00 8/8 PR\935428DA.doc

DA

BEGRUNDELSE

Vildledende markedsføring kan have mange forskellige former, hvoraf den mest udbredte er 
svindel med erhvervsvejvisere, hvor lyssky virksomheder sender formularer ud til 
virksomheder og beder dem udfylde eller ajourføre deres firmanavn og kontaktoplysninger, 
tilsyneladende ganske gratis. De virksomheder, der har indsendt deres oplysninger, finder 
siden ud af, at de utilsigtet har underskrevet en kontrakt, der almindeligvis binder dem til at 
stå opført i en erhvervsvejviser i mindst tre år med et årligt gebyr på op til 1000 EUR eller 
derover.

Andre former for vildledende markedsføring omfatter vildledende betalingsformularer, der 
ligner fakturaer for tjenesteydelser, som den erhvervsdrivende angiveligt skulle have bestilt, 
hvilket i virkeligheden ikke er tilfældet, tilbud om at udvide domænenavne på internettet, hvor 
lyssky erhvervsdrivende giver usande oplysninger og udøver psykisk pres for at indgå en 
kontrakt til en meget højere pris end den, der skulle betales, hvis registreringen blev foretaget 
af officielle udbydere, samt tilbud om at udvide varemærkebeskyttelse til andre lande, hvor en 
sådan beskyttelse i virkeligheden kun kan leveres af officielle organer.

Virksomhedernes beskyttelsesniveau varierer meget medlemsstaterne imellem. Det er kun 
Østrig og Belgien, der har indført et egentligt forbud mod svindel med erhvervsvejvisere i 
deres lovgivning. Således anføres det i afsnit 28a i Østrigs lov om urimelige handelspraksis, at 
det med henblik på forretning eller konkurrence er forbudt at reklamere for registrering i 
erhvervsvejvisere, såsom de gule sider, telefonbøger eller lignende, i form af enten 
betalingsformularer, fakturaer, tilbud om korrektioner eller lignende eller tilbud om direkte 
registrering, uden at der entydigt og med tydelige grafiske midler gøres opmærksom på, at 
den pågældende reklame udelukkende er et tilbud om en kontrakt. I artikel 97, stk. 1, i 
Belgiens lov om markedspraksis og forbrugerbeskyttelse anføres det, at det er forbudt for 
enhver virksomhed at ansætte personer til enten direkte eller ved hjælp af en 
betalingsformular, en bestillingsseddel, en faktura, handelsvilkår og -betingelser, tilbud om 
korrektion eller lignende dokumenter at reklamere for opførelse i erhvervsvejvisere, 
adresselister, telefonbøger eller lignende lister eller filer, uden tydeligt at gøre opmærksom på, 
at det drejer sig om et kontrakttilbud, og uden – med fed og den største font, der anvendes i 
dokumentet – at oplyse kontraktvilkårene og prisen forbundet dermed. I Nederlandene er 
parlamentsmedlemmer fra det nederlandske socialistparti i samarbejde med det nederlandske 
liberale parti i øjeblikket ved at udarbejde en lignende lov. 

Ordføreren glæder sig over Kommissionens meddelelse om beskyttelse af erhvervsdrivende 
mod vildledende markedsføring og sikring af en effektiv regelhåndhævelse, men er overbevist 
om, at der er behov for yderligere foranstaltninger. Ordføreren foreslår derfor i nærværende 
udkast til betænkning, at der træffes yderligere foranstaltninger inden for forebyggelse og 
oplysning, regelhåndhævelse og retsforfølgelse. Vildledende markedsføring er ikke 
udelukkende et europæisk fænomen. Ordføreren understreger derfor betydningen af 
internationalt samarbejde med henblik på at bekæmpe denne form for praksis. 


