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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0028/2012 af Antonio Cassano, Cristina Rai, Francesco 
Castiglione Morelli og Livio Samueli, italienske statsborgere, om vildledende 
reklame i erhvervsvejvisere 

1. Sammendrag

Andrageren klager over at være blevet ofre for svindel begået af firmaer, som tilbyder 
vildledende kontrakter om reklame i erhvervsvejvisere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2012

Andragendet

Andrageren, som ifølge de oplysninger, Kommissionen har til rådighed, handlede med 
udgangspunkt i sit erhverv, modtog i september 2011 en e-mail fra virksomheden "EU 
Business Register", der har hjemsted i Luxembourg. Reklamen opfordrede andrageren til at 
udfylde formularen for at blive opført i en erhvervsvejviser. Andrageren havde forstået, at det 
var en gratis tjeneste.
Først da han havde returneret formularen, stødte han på en notits fra den italienske 
konkurrencemyndighed, som advarede virksomheder om den vildledende ordning. 
Andrageren sendte omgående herefter en fax, hvori han anmodede om ophævelse af 
kontrakten, men han fik intet svar.
I december 2011 modtog andrageren en faktura fra virksomheden "EU Business Services" på 
995 EUR på grundlag af den angiveligt indgåede kontrakt. Efter at andrageren havde afvist at 
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betale beløbet, modtog han mange påmindelser og trusler om retsforfølgelse. 

Andrageren anser sådanne markedsføringspraksisser for at være ulovlige. Det står imidlertid 
ikke klart, hvorvidt andrageren indberettede denne ordning til den italienske 
konkurrencemyndighed.

Der findes EU-lovgivning, der forbyder vildledende reklamepraksis over for virksomheder, 
navnlig direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame. Særlig artikel 2 i 
direktivet definerer vildledende reklame som "enhver reklame, som på nogen måde, herunder 
dens udformning, skaber eller er egnet til at skabe et urigtigt indtryk hos de personer, den er 
rettet til eller når ud til, og som på grund af sin vildledende karakter kan antages at påvirke 
deres økonomiske adfærd, eller som af disse grunde skader eller er egnet til at skade en 
konkurrent". Medlemsstaterne skal etablere effektive og tilstrækkelige midler til bekæmpelse 
af vildledende reklame.

Håndhævelsen af denne lovgivning henhører dog primært under de kompetente nationale 
domstole og/eller offentlige håndhævende myndigheders ansvarsområde, og disse bør afgøre 
fra sag til sag, hvorvidt en kommerciel meddelelse er vildledende, og i givet fald bringe 
praksissen til ophør. Kommissionen kan kun gribe ind, såfremt den bliver gjort opmærksom 
på tilstrækkelige faktuelle oplysninger, som viser en strukturel mangel på håndhævelse eller 
en utilstrækkelig gennemførelse af de relevante EU-regler fra de nationale regulerende 
myndigheders side:

Konkrete eksempler på vildledende praksis skal ganske vist behandles fra sag til sag af de 
nationale myndigheder, men Kommissionen deler andragerens bekymring vedrørende 
aktiviteterne hos vildledende udgivere af erhvervsvejvisere i Europa og er bekendt med, at 
disse praksisser fortsat skaber problemer for mange europæiske virksomheder. 

Konklusion 

Ifølge Kommissionen bør andrageren, hvis han mener, at han er blevet offer for vildledende 
reklame, indberette sådanne praksisser til den italienske konkurrencemyndighed, der er 
ansvarlig for at træffe nødvendige håndhævelsesforanstaltninger og særlig indlede et 
samarbejde med myndighederne i Luxembourg, hvor virksomheden er etableret. 

Som det angives i opfølgningen på betænkningen af Busuttil om vildledende udgivere af 
erhvervsvejvisere, agter Kommissionen efter sommeren 2012 at udarbejde en meddelelse om 
direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame. Meddelelsen vil give et 
overblik over, hvordan direktivet aktuelt gennemføres i medlemsstaterne, identificere 
problematiske spørgsmål om fortolkningen eller gennemførelsen heraf og undersøge 
mulighederne for en eventuel revision af direktivet, herunder foranstaltninger til at styrke 
samarbejdet mellem de nationale myndigheder om håndhævelsen af grænseoverskridende 
tilfælde og styrke dets væsentlige bestemmelser.
Meddelelsen vil særlig lægge vægt på de problemer, som europæiske virksomheder og 
erhvervsdrivende ofte møder, når de står over for vildledende reklamepraksisser.


