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1. Sammendrag

Andrageren ærgrer sig over forekomsten af stadig flere popups med reklamer på internetsider.
Eksisterende reklameblokeringsprogrammer er ikke nogen løsning, for disse blokerer også 
nyttige og ønskede popups. Andrageren ærgrer sig endvidere over reklamefilm, som uden 
videre dukker op på computerskærmen, kræver brugerens opmærksomhed og er vanskelige at 
slukke for eller fjerne. Han anser disse påtrængende former for reklame for at være farlige.
Andrageren finder, at popups og reklamefilm bør forbydes, og han spørger endvidere sig selv, 
om disse ikke må betragtes som konkurrenceforvridende.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. marts 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Andrageren ærgrer sig over forekomsten af stadig flere popups med reklamer på 
internetsider. Eksisterende reklameblokeringsprogrammer er ikke nogen løsning, for disse 
blokerer også nyttige og ønskede popups. Andrageren ærgrer sig endvidere over reklamefilm, 
som uden videre dukker op på computerskærmen, kræver brugerens opmærksomhed og er 
vanskelige at slukke for eller fjerne. Han anser disse påtrængende former for reklame for at 
være farlige og finder, at popups og reklamefilm bør forbydes. Han spørger endvidere sig 
selv, om disse ikke må betragtes som konkurrenceforvridende.

Det er først og fremmest vigtigt at slå fast, at de såkaldte popups er en form for 
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reklame/kommerciel kommunikation. Leverandørerne af informationssamfundstjenester 
reklamerer på denne måde for et produkt eller en tjeneste eller forsøger at få flere oplysninger 
om deres brugere/modtagere. Denne aktivitet hører under anvendelsesområdet for direktivet 
om elektronisk handel (2000/31/EF1), da den er en informationssamfundstjeneste. 

Hvad angår andragerens forslag om et generelt forbud, er det vigtigt at understrege, at et 
generelt forbud mod sådanne tjenester i praksis ville udgøre en urimelig hindring for 
leveringen af sådanne tjenester, og det kunne betragtes som en overtrædelse af direktivet om 
elektronisk handel. E-handelsdirektivet indeholder allerede klare krav om gennemskuelighed, 
der fastsætter, at tjenestemodtageren skal have alle nærmere oplysninger om tjenesteyderen 
og således i princippet skal kunne afvise fremtidige popups.

Direktivet fastsætter, at sådanne tjenesteydere skal give modtagerne direkte og umiddelbar 
adgang til dem, og at tjenstemodtageren let skal kunne kontakte tjenesteyderen. Hvis 
andrageren synes, at der er bestemte websteder, hvor han føler sig generet af popups, skal han 
have mulighed for let at kontakte tjenesteyderen. Hvis andrageren har problemer med dette, 
kan han også henvende sig til det nationale kontaktpunkt, som er oprettet i henhold til artikel 
19, stk. 4, i direktivet om elektronisk handel, og som skal hjælpe ham med sådanne 
problemer.

Det nationale kontaktpunkt i Tyskland er: 

Euro-Info-Verbraucher e.V.
eCommerce-Verbindungsstelle
Rehfusplatz 11
D - 77694 Kehl

Felix Braun
Tlf: +49 7851 991 48 21
Fax: +49 7851 991 48 11

e-mail: braun@euroinfo-kehl.eu

Websted: www.ecommerce-verbindungsstelle.de

Hvis en popup hører under definitionen af uønskede reklamehenvendelser i artikel 13, stk. 1, i 
direktiv 2009/136/EF, skal tjenesteyderen opfylde særlige krav til sådanne 
informationssamfundstjenester, som f.eks. at tjenesteydere, som fremsender uopfordret 
kommerciel kommunikation via elektronisk post, respekterer og regelmæssigt konsulterer 
"opt-out"-registre, hvor fysiske personer, der ikke ønsker at modtage sådan kommerciel 
kommunikation, kan registrere sig (jf. artikel 7 i direktivet om elektronisk handel)."
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