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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1442/2009 af Gerriet Biehle, tysk statsborger, om forbud mod 
bestemmelser med små typer i reklametekster

1. Sammendrag

Andrageren argumenterer for et forbud mod, at der i annonce- og reklametekster anføres 
væsentlige betingelser med så små typer, at de er næsten ulæselige for forbrugeren.
Andrageren nævner som eksempel en mobiltelefon, som udbydes til 1 euro. Det fremgår 
imidlertid af betingelserne, som er trykt med meget små typer, at der også i 24 måneder skal 
betales 14,99 euro. Andrageren mener, at der i dette tilfælde er tale om bevidst vildledning af 
forbrugeren. Andrageren anmoder derfor om, at der indføres fællesskabsretlige bestemmelser, 
som forbyder, at betingelser, som er væsentlige for forbrugeren, såsom de samlede 
omkostninger og en forpligtelses varighed, i annonce- og reklametekster anføres på en sådan 
måde, at de ikke direkte og klart kan læses af en almindelig læser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren anmoder EU om at indføre fællesskabsretlige bestemmelser, som forbyder, at 
betingelser, som er væsentlige for forbrugeren, såsom de samlede omkostninger og en 
forpligtelses varighed, i annonce- og reklametekster anføres på en sådan måde, at de ikke 
direkte og klart kan læses af en almindelig læser. Han opfordrer til at forbyde at anvende små 
typer. 

Der er på nuværende tidspunkt ingen EU-regler for skriftstørrelsen på produktoplysninger. De 
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europæiske forbrugere er imidlertid allerede beskyttet mod skjulte eller uklare oplysninger 
vedrørende produkter. Oplysninger på produkter skal navnlig være i overensstemmelse med 
direktivet om urimelig handelspraksis, som trådte i kraft den 12. december 2007 og er blevet 
gennemført i national lovgivning af alle medlemsstater. Direktivet forbyder vildledende 
udeladelser, dvs. situationer, hvor en erhvervsdrivende skjuler eller på en uklar, uforståelig, 
dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde præsenterer oplysninger, som er væsentlige for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan træffe et informeret økonomisk valg (artikel 7, stk. 2, i 
direktivet). Endvidere skal erhvervsdrivende, når de opfodrer til at købe et produkt eller en 
tjenesteydelse, anføre produktets/tjenesteydelsens vigtigste karakteristika samt den samlede 
pris inklusive afgifter og yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto 
(artikel 7, stk. 4, i direktivet). 

Direktivet om urimelige kontraktvilkår pålægger også erhvervsdrivende at udarbejde 
kontraktvilkår, herunder betingelserne for visse annoncer og reklamer på en sådan måde, at de 
er affattet klart og forståeligt. Direktivet fastsætter, at uklare vilkår skal fortolkes på den 
måde, som er mest gunstig for forbrugeren (artikel 5 i direktivet om urimelige kontraktvilkår). 
Hvis kontraktvilkår i standardforbrugeraftaler forårsager en betydelig skævhed i forbrugernes 
rettigheder og forpligtelser på den ene side og de erhvervsdrivende på den anden side, skal de
betragtes som urimelige (artikel 3, stk. 1). Urimelige kontraktvilkår binder ikke forbrugeren 
(artikel 6). 

Kommissionen har foreslået at revidere direktivet om urimelige kontraktvilkår og indarbejde 
det i udkastet til direktiv om forbrugerrettigheder ("CRD"), som for tiden behandles i Rådet 
og Parlamentet. I direktivforslaget foreslås det at ændre reglerne om kontraktvilkårs 
gennemsigtighed ved at indføre et krav om, at vilkårene skal være let læselige. Ud over kravet 
om, at vilkårene skal være let læselige, kan medlemsstaterne ikke pålægge mere specifikke 
krav til, hvilken skrifttype eller -størrelse der skal anvendes til at affatte kontraktvilkårene 
(artikel 31, stk. 4, og betragtning 47).

Endvidere fastsætter forslaget til direktiv om forbrugerrettigheder, at den erhvervsdrivende 
har pligt til at give forbrugeren oplysninger om den samlede pris forud for indgåelse af alle 
købs- eller tjenesteydelsesaftaler (artikel 5, stk. 1, litra c)). Forslaget til direktiv om 
forbrugerrettigheder fastsætter også, at forbrugerne ikke er forpligtet til at betale yderligere 
omkostninger, som den erhvervsdrivende ikke har oplyst dem om (artikel 6, stk. 1).  

Se følgende websted for yderligere oplysninger om direktivet om forbrugerrettigheder:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm

Det er under alle omstændigheder op til de nationale håndhævelsesmyndigheder og 
domstolene at afgøre, i hvilke tilfælde det er i strid med EU-lovgivningen som gennemført i 
national lovgivning at bruge små typer, idet der tages højde for alle sagens omstændigheder, 
og om der eventuelt skal tages skridt til at gøre en ende på denne praksis. 

Kommissionen koordinerer medlemsstaternes myndigheders håndhævelsesforanstaltninger 
gennem såkaldte "sweeps" under det udvalg, der er nedsat i forbindelse med forordningen om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde (CPC). Der blev gennemført en sådan fælles 
håndhævelsesforanstaltning i telekommunikationssektoren i 2008. De nationale 
håndhævelsesmyndigheder kontrollerede mere end 500 websteder, som solgte 
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mobiltelefonydelser, for at se, om de overholdt den relevante EU-lovgivning, eller om der var 
tegn på vildledende praksis. Blandt de praksisser, der blev undersøgt i denne forbindelse, 
kontrollerede de håndhævende organer, om omkostningerne var angivet klart og tydeligt, og 
om oplysninger, som var væsentlige for forbrugerne, var blevet anført. De nationale 
myndigheder konstaterede f.eks., at 41 % af webstederne hverken klart nævnte, at et tilbud 
var betinget af et abonnement eller oplyste abonnementsperiodens længde. 35 % af 
webstederne anvendte vildledende præsentation af oplysninger og anvendte små typer til at 
give væsentlige oplysninger om kontraktvilkårene. I slutningen af november 2009 var 70 % af 
de websteder, som blev undersøgt for vildledende salg af mobiltelefoner, blevet rettet eller 
lukket. Andrageren kan finde oplysninger om denne håndhævelsesforanstaltninger på: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/505&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en."


