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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0363/2020 af Christian Bewart, tysk statsborger, om 
sondringen mellem forbrugere og iværksættere i direktiv 2005/29/EF og 
direktiv 2011/83/EU

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer Parlamentet til at ændre direktiv 2005/29/EF om urimelig 
handelspraksis og direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder for bedre at skelne mellem 
begreberne: "forbruger", "erhvervsdrivende" og "iværksætter" i forbindelse med onlinehandel 
med brugte genstande, der sælges fra private husholdninger. Andrageren hævder, at der i de 
seneste år er sket en stor stigning i salget af varer fra private husholdninger på internettet, 
således at definitionen af forbrugere og iværksættere bør præciseres bedre i EU-lovgivningen. 
Han hævder, at private sælgere tilsendes juridiske advarsler og endda sagsøges ved retten af 
erhvervsdrivende for at sælge mange genstande online og ikke opfylde kravene i de to 
direktiver. Han opfordrer derfor Parlamentet til: a) i direktiv 2005/29/EF og 2011/83/EU at 
præcise, at privatpersoner, der sælger varer fra private husholdninger, ikke er 
"erhvervsdrivende" eller "iværksættere"; b) at direktiv 2005/29/EF suppleres på en sådan 
måde, at det i tilfælde af tvister, hvor den pågældende er "forbruger" eller "erhvervsdrivende" 
eller "iværksætter", er sagsøgtes hjemsted, der er værneting; c) at supplere direktiv 
2005/29/EF på en sådan måde, at de kontraktlige sanktioner, der pålægges i forbindelse med 
en erklæring om manglende overholdelse, dækkes af statskassen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. juni 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020
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Kommissionens bemærkninger

a) I direktiv 2005/29/EF og 2011/83/EU at præcise, at privatpersoner, der sælger varer fra 
private husholdninger, ikke er "erhvervsdrivende" eller "iværksættere"

Begrebet erhvervsdrivende defineres næsten identisk i direktiv 2005/29/EF om urimelig 
handelspraksis1 ("direktiv 2005/29/EF") og i direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder2 
("direktiv 2011/83/EU").

I direktiv 2005/29/EF defineres erhvervsdrivende i artikel 2, litra b), som "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".

Direktiv 2011/83/EU definerer erhvervsdrivende som "enhver fysisk person eller enhver 
juridisk person, uanset om der er tale om offentligt eller privat ejerskab, der handler, herunder 
via en anden person, der optræder i dennes navn eller på dennes vegne, som led i sit erhverv i 
forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler".

Endvidere er begrebet erhvervsdrivende defineret på forskellige måder i de forskellige 
direktiver i den gældende EU-ret på forbrugerbeskyttelsesområdet, men definitionerne ligner 
hinanden og stemmer overens3.

Derudover præciserede EU-Domstolen den begrebsmæssige afgrænsning mellem ordene 
"erhvervsdrivende" og "forbruger", som defineret i direktiv 2005/29/EF og 2011/83/EU, i sin 
dom af 4. oktober 2018 i sag C-105/17, Kamenova4.

I sag C-105/17 var Domstolen blevet anmodet om at afgøre, om en fysisk person, som på et 
websted offentliggør et vist antal annoncer om salg af nye og brugte varer på samme tid, kan 
kvalificeres som en "erhvervsdrivende" som omhandlet i artikel 2, litra b), i direktiv 2005/29 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 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. 2006/2004, EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring 
af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af 
Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, EUT L 304 af 22.11.2011, s. 
64.
3 Rådets direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler definerer f.eks. "erhvervsdrivende" 
som "en fysisk eller juridisk person, der [...] handler som led i sit erhverv, hvad enten det er offentligt eller 
privat". Endvidere defineres erhvervsdrivende ("forhandler") i direktiv 98/6/EF om forbrugerbeskyttelse i 
forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer som en "fysisk eller juridisk person, der sælger eller 
tilbyder salg af varer, der hører ind under den pågældende erhvervsmæssige virksomhed", som nævnt i 
generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-59/12, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, punkt 
41.
Desuden definerer direktiv 2011/2015/EU om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer erhvervsdrivende 
som "enhver fysisk person eller enhver juridisk person, [...] der handler, herunder via en anden person, der 
optræder i dennes navn eller på dennes vegne, som led i sit erhverv, sin virksomhed, sit håndværk eller sin 
profession i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler [...]".
4 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=second-
hand&docid=206437&pageIndex=0&doclang=DA&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12545052#ctx1
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og artikel 2, nr. 2, i direktiv 2011/83.

Domstolen forklarede, at det for at kunne kvalificeres som "erhvervsdrivende" er nødvendigt, 
at den pågældende person "udøver virksomhed som handlende, håndværker eller 
industridrivende eller udøver et liberalt erhverv" eller handler i en erhvervsdrivendes navn 
eller på en erhvervsdrivendes vegne.

Samtidig skal betydningen og rækkevidden af begrebet "erhvervsdrivende" som omhandlet i 
artikel 2, litra b), i direktiv 2005/29 og i artikel 2, nr. 2, i direktiv 2011/83 fastsættes i forhold 
til begrebet "forbruger", der omfatter enhver privatperson, som ikke driver forretnings- eller 
erhvervsmæssig virksomhed. Forbrugeren befinder sig i en svagere stilling end den 
erhvervsdrivende og må anses for at være mindre oplyst, økonomisk svagere og juridisk set 
mindre erfaren end sin medkontrahent5.

Betegnelsen "erhvervsdrivende" kræver derfor en "konkret fremgangsmåde fra sag til sag" 
hos de nationale domstole og/eller de kompetente nationale myndigheder. Domstolen 
gentager i denne forbindelse flere kriterier, som generaladvokaten har anført i forslaget til 
afgørelse, som f.eks.:

- om salget på onlineplatformen foretages på en organiseret måde

- om dette salg sker med vinding for øje

- om sælgeren er i besiddelse af oplysninger og tekniske kompetencer vedrørende de 
varer, vedkommende udbyder til salg, som forbrugeren ikke nødvendigvis har, hvilket 
stiller sælgeren i en fordelagtig position i forhold til nævnte forbruger

- om sælgeren har en juridisk status, der gør det muligt for denne at udøve 
handelsvirksomhed, og i hvilket omfang onlinesalget hænger sammen med sælgerens 
erhvervsvirksomhed

- om sælgeren er momspligtig

- om sælgeren handler på en erhvervsdrivendes vegne

- om sælgeren køber nye eller brugte varer med videresalg for øje, hvorved denne 
virksomhed får en regelmæssig karakter, hyppighed og/eller en samtidighed

- om de varer, der sælges, er af samme type eller værdi, herunder navnlig om udbuddet 
fokuserer på et begrænset antal varer.

Domstolen understreger, at disse kriterier hverken er udtømmende eller eksklusive, og at 
opfyldelse af et eller flere af kriterierne i princippet ikke i sig selv er tilstrækkelig til at 
kvalificere den pågældende person som "erhvervsdrivende" som omhandlet i artikel 2, litra b), 
i direktiv 2005/29 og artikel 2, nr. 2, i direktiv 2011/836.

Endelig fastslår Domstolen følgende:

5 Se præmis 32-34 i dommen i sag C-105/17, Kamenova.
6 Se præmis 35-40 i dommen i sag C-105/17, Kamenova.
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"Artikel 2, litra b) [...] i [...] direktiv 2005/29/EF [...] og artikel 2, nr. 2, i [...] direktiv 
2011/83/EU [...] skal fortolkes således, at en fysisk person, som på et websted offentliggør et 
vist antal annoncer om salg af nye og brugte varer på samme tid, således som sagsøgte i 
hovedsagen har gjort, ikke vil kunne kvalificeres som "erhvervsdrivende", og at en sådan 
aktivitet kun kan udgøre en "handelspraksis", hvis denne person udøver virksomhed som 
handlende, håndværker eller industridrivende eller udøver et liberalt erhverv, hvilket det 
tilkommer den forelæggende ret at efterprøve under hensyntagen til alle relevante 
omstændigheder i det enkelte tilfælde".

Selv om den præjudicielle afgørelse er rettet til den forelæggende ret og til de nationale retter 
generelt, som er forpligtet til at anvende den direkte, vedrører den også alle nationale 
myndigheder, der håndhæver direktiv 2005/29/EF og 2011/83/EU, og ministerier med ansvar 
for at foreslå lovgivning. Det er medlemsstaternes opgave at undersøge, i hvilket omfang 
deres praksis er i overensstemmelse med begrebet "erhvervsdrivende" som defineret i direktiv 
2005/29/EF og 2011/83/EU og som fortolket af Domstolen.

Der er anlagt en lignende tilgang i kapitel 2.1 i arbejdsdokumentet fra Kommissionens 
tjenestegrene "Vejledning i anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis"7. Med 
hensyn til begrebet erhvervsdrivende hedder det i vejledningen:

"Der kan være situationer, hvor personer, der umiddelbart er forbrugere, som

sælger produkter til andre forbrugere, faktisk selv er erhvervsdrivende eller

handler på vegne af erhvervsdrivende ("skjulte erhvervsdrivende). 
Om en sælger skal anses for en erhvervsdrivende" eller en forbruger, vurderes fra

sag til sag. Ved vurderingen heraf bør der tages hensyn til følgende:
- om sælger har et profitmotiv, herunder om han/hun har modtaget godtgørelse for at 

handle på en bestemt erhvervsdrivendes vegne 
- hvor mange, hvor store og hvor hyppige transaktionerne har været
- sælgerens omsætning
- om sælgeren køber varer med videresalg for øje."

Det skal desuden bemærkes, at når sælgeren ikke er en erhvervsdrivende, finder EU-
lovgivningen om forbrugerbeskyttelse ikke anvendelse. Derfor skal sælgeren på den ene side 
ikke opfylde kravene i EU-lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, og køberen nyder på den 
anden side ikke godt af forbrugerrettighederne.

I betragtning af behovet for at sikre korrekte oplysninger til forbrugerne i forbindelse med 
onlinekøb blev der indført nye regler ved direktiv (EU) 2019/2161 for så vidt angår bedre 
håndhævelse og modernisering af EU-reglerne om forbrugerbeskyttelse8. I denne forbindelse 
bør onlinemarkedspladser oplyse forbrugerne om, hvorvidt de indgår en aftale med en 
erhvervsdrivende eller en ikkeerhvervsdrivende. I sidstnævnte tilfælde bør markedspladserne 

7 SWD(2016) 163 final.
8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2161 af 27. november 2019 om ændring af Rådets direktiv 
93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU, for så vidt angår 
bedre håndhævelse og modernisering af EU-reglerne om forbrugerbeskyttelse, EUT L 328 af 18.12.2019, s. 7.
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også oplyse forbrugerne om, at EU-lovgivningen om forbrugerbeskyttelse ikke finder 
anvendelse. Dette vil sikre, at forbrugerne fuldt ud forstår, hvem deres aftalepartnere er, og 
hvilken indvirkning dette har på deres rettigheder og forpligtelser. De nye regler vil finde 
anvendelse i hele EU fra maj 2022.

Konklusion

Kommissionen mener, at begrebet "erhvervsdrivende" som defineret i direktiv 2005/29/EF og 
2011/83/EU giver den nødvendige fleksibilitet til at dække de forskellige situationer, der kan 
opstå, og sikre et fremtidssikret begreb, navnlig i onlinesalgssektoren. De nationale domstole 
bør på baggrund af alle relevante omstændigheder i den enkelte sag afgøre, hvilken status en 
fysisk person, der tilbyder salg af varer, har.

b) At direktiv 2005/29/EF suppleres på en sådan måde, at det i tilfælde af tvister, hvor den 
pågældende er "forbruger" eller "erhvervsdrivende" eller "iværksætter", er sagsøgtes 
hjemsted, der er værneting

De eksisterende kompetenceregler i EU-retten og national ret finder anvendelse på tvister på 
det civil- og handelsretlige område, herunder i tilfælde omfattet af direktiv 2005/29/EF. Hvad 
angår grænseoverskridende tvister finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Bruxelles Ia-
forordningen)9 anvendelse.

Ifølge Bruxelles Ia-forordningen ligger kompetencen som hovedregel hos retterne i den 
medlemsstat, hvor sagsøgte har bopæl10. Sagsøgte kan eller skal kun som en undtagelse fra 
denne hovedregel sagsøges ved retterne i en anden medlemsstat, og der er i Bruxelles Ia-
forordningen fastsat en udtømmende liste over sådanne undtagelser.

Forordningens afdeling 4 (artikel 17-19) fastsætter særlige kompetenceregler for så vidt angår 
forbrugeraftaler. Ifølge disse regler kan sager, som agtes rejst mod forbrugeren af 
forbrugerens medkontrahent, kun anlægges ved retterne i den medlemsstat, på hvis område 
forbrugeren har bopæl. Forbrugeren kan derimod anlægge sag mod sin medkontrahent enten i 
den medlemsstat, hvor forbrugeren har bopæl, eller i den medlemsstat, hvor medkontrahenten 
har bopæl, efter forbrugerens eget valg.

Formålet med disse regler er at beskytte forbrugeren som den part, der anses for at være 
økonomisk svagere og mindre erfaren end medkontrahenten – gennem kompetenceregler, der 
er gunstigere for vedkommende end fastsat i de almindelige regler. For at forbrugeren kan 
nyde godt af de særlige kompetenceregler, skal aftalen være indgået med henblik på brug, der 
må anses at ligge uden for hans erhvervsmæssige virksomhed. I henhold til artikel 17, stk. 1, 
litra c), skal aftalen også være indgået med en person, der udøver erhvervsmæssig virksomhed 
i den medlemsstat, på hvis område forbrugeren har bopæl, eller på en hvilken som helst måde 
retter sådan virksomhed mod denne medlemsstat, og aftalen er omfattet af den pågældende 

9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence 
og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, EUT L 351 af 
20.12.2012, s. 1.
10 Artikel 4 i Bruxelles Ia-forordningen.
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erhvervsmæssige virksomhed11.

Hvad angår nationale tvister finder de nationale kompetenceregler anvendelse.

c) Supplere direktiv 2005/29/EF på en sådan måde, at de kontraktlige sanktioner, der 
pålægges i forbindelse med en erklæring om manglende overholdelse, dækkes af statskassen.

Det er op til medlemsstaterne at regulere den nationale statskasses beføjelser og 
ansvarsområder angående kontraktmæssige sanktioner.

11 Aftaler om køb af løsøregenstande, hvor købesummen skal betales i rater, og aftaler om lån, der skal 
tilbagebetales i rater, eller andre kreditdispositioner, som er bestemt til finansiering af køb af sådanne genstande, 
er ikke underlagt kravet om, at aktiviteten skal være rettet mod forbrugerens medlemsstat – artikel 17, stk. 1, litra 
a) og b).


