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1. Indledning

Urimelig handelspraksis underminerer forbrugernes tillid til det indre marked og udgør en 
væsentlig hindring for det indre markeds funktion. Direktivet om urimelig handelspraksis 
(2005/29/EF), som trådte i kraft den 12. december 2007, sigter mod at behandle dette 
problem. Ved at erstatte de mange regler i medlemsstaterne med et enkelt instrument sigter 
direktivet om urimelig handelspraksis mod at give forbrugerne mere tillid til at engagere sig i 
transaktioner på tværs af grænserne og give virksomhederne større retssikkerhed ved at tillade 
forskellig handelspraksis og markedsføring i det indre marked.  

Direktivet giver et generelt retsgrundlag for virksomhedernes adfærd over for forbrugerne på 
markedet. Det finder anvendelse på en række former for urimelig praksis – lige fra 
internetsvindel til stort pres ved dørsalg – og dækker alle sektorer. 

Direktivet om urimelig handelspraksis blev vedtaget som et maksimumsdirektiv, hvilket 
betyder, at medlemsstaterne ikke må afvige fra dets bestemmelser, dvs. de må ikke have mere 
præskriptive eller restriktive bestemmelser end foreskrevet i direktivet. I praksis må 
medlemsstaterne imidlertid foretage et bredt skøn med hensyn til gennemførelse af særlige 
bestemmelser, navnlig:

 Generel bestemmelse: I direktivet om urimelig handelspraksis defineres forskellige former 
for praksis, som under alle omstændigheder vil blive betragtet som urimelige og forbudte. 
Medlemsstaterne kan imidlertid udvide listen på baggrund af relativt brede kriterier, der 
fremgår af direktivet. I henhold til den nye generelle bestemmelse betragtes en 
handelspraksis som urimelig, hvis den er i strid med kravene om erhvervsmæssig 
diligenspligt, og hvis den i særlig grad har eller formodes at ville have en forvridende 
virkning på gennemsnitsforbrugerens økonomiske adfærd.1

 Retsmidler og sanktioner: Retsmidler og sanktioner fastlægges i medlemsstaternes 
nationale lovgivning. Medlemsstaterne anvender forskellige håndhævelsessystemer 
afhængigt af, om de anvender stærk privat håndhævelse, hvor forbrugergrupper spiller en 
vigtig rolle (f.eks. Tyskland), strafferetlige og administrative sanktioner (f.eks. Frankrig) 
eller alternativt selvregulering (f.eks. Det Forenede Kongerige).

 Juridiske begreber: De centrale bestemmelser i direktivet om urimelig handelspraksis er 
baseret på termer som f.eks. "gennemsnitsforbrugeren", "erhvervsmæssig diligenspligt" og 
"opfordring til køb", som lægger op til forskellige fortolkninger hos myndigheder og 
domstole i medlemsstaterne.  

Det er i øvrigt vigtigt at understrege, at direktivet om urimelig handelspraksis kun beskytter 
forbrugernes økonomiske interesser mod urimelig handelspraksis.  Medlemsstaterne kan 
indføre yderligere restriktioner og begrænsninger for at beskytte sundhed og sikkerhed eller af 
hensyn til smag og blufærdighed.2

I lyset af forskellene i medlemsstaternes håndhævelsessystemer, kompleksiteten af visse 

                                               
1 jf. artikel 5, stk. 2, direktivet om urimelig handelspraksis.
2 jf. artikel 3, stk. 3, betragtning 7, direktivet om urimelig handelspraksis.
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juridiske begreber, de mange omfattende nationale regler, der regulerer urimelig 
handelspraksis samt direktivets brede anvendelsesområde, vil en korrekt omsætning og en 
effektiv gennemførelse være afgørende for at opnå størst mulig harmonisering med henblik på 
at give forbrugerne større tillid og virksomhederne i det indre marked retssikkerhed.

2. Omsætning

Fristen for omsætning af direktivet om urimelig handelspraksis udløb den 12. juni 2007. Mens 
omsætningsprocessen i de fleste medlemsstater forløb uden større vanskeligheder, har visse 
medlemsstater stadig ikke omsat direktivet, og enkelte har omsat direktivet ukorrekt.  

Til dato (16. september 2008) har fem lande ikke givet Kommissionen meddelelse om deres 
omsætningsforanstaltninger: Tyskland, Spanien, Luxembourg, Nederlandene og Finland. 
Kommissionen indledte en overtrædelsesprocedure mod disse medlemsstater i august 2007. 

Kommissionen har opdaget utilstrækkelig omsætning i tre medlemsstater: Frankrig, Danmark 
og Sverige. Der er endnu ikke indledt en formel overtrædelsesprocedure mod disse 
medlemsstater som følge af utilstrækkelig omsætning. 

Desuden er tre sager blevet forelagt EF-Domstolen. De første to sager omhandler 
overensstemmelsen mellem den nuværende belgiske lovgivning, der forbyder bundtede tilbud 
i form af produkter og/eller tjenester til forbrugerne, og direktivet om urimelig 
handelspraksis1. Generaladvokatens udtalelse om de første to sager forventes at foreligge i 
slutningen af september/begyndelsen af oktober og EF-Domstolens afgørelse ved årets 
udgang. Den tredje præjudicielle afgørelse blev forelagt EF-Domstolen af den tyske højesteret
og vedrører tilladelse til bundtede tilbud.  

Gennemførelse og håndhævelse

I 2007 anvendte Kommissionen for første gang "EU-sweep" som et nyt værktøj til at 
kontrollere og håndhæve gennemførelsen af forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Sweep er en 
automatisk kontrol, som udføres samtidigt af de nationale håndhævelsesmyndigheder i 
forskellige medlemsstater og koordineres af Europa-Kommissionen under forordningen om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde (forordning (EF) nr. 2006/2004), der trådte i kraft ved 
udgangen af 2006. Den første sweep fandt sted i september 2007 og omhandlede flyselskabers 
websteder. De nationale myndigheder gennemgik hundredvis af websteder, der omfattede salg 
af flybilletter, for at identificere dem, der syntes at bryde lovgivningen. Som opfølgning 
kontaktede medlemsstaternes håndhævelsesmyndigheder selskaberne og bad dem bringe 
deres websteder i overensstemmelse med reglerne eller præcisere deres retsstilling. For nylig, 
i juni 2008, udførte Kommissionen en mobil "sweep" med sigte på internetsalg af ringetoner 
og baggrunde. 

I 2007-sweepen blev der påvist uregelmæssigheder i håndhævelsesfasen på 43,6 % af de 
gennemgåede websteder. Disse uregelmæssigheder vedrørte hovedsagelig ufuldstændige 
prisangivelser (ingen skatter eller licens var inkluderet i den oprindelige pris), valgbokse og 

                                               
1 C-261/07 VTB-VAB v.n.v. Total Belgium; C-299/07 Galatea BVBA mod Sanoma Magazines Belgium NV og 
C -304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.



PE412.231v01-00 4/6 DT\742519DA.doc

DA

fiktive midlertidige tilladelser til salg på et marked eller tilbud om gratis billetter.  

Hvad angår 2008-sweepen om mobiltelefontjenester omhandler de første konklusioner 
manglende eller ufuldstændige prisangivelser (50 % af de kontrollerede sider), manglende 
eller ufuldstændige oplysninger om forhandleren (70 % af de kontrollerede sider) samt 
vildledende præsentation af oplysninger, bl.a. anvendelse af små skrifttyper og vildledende
anvendelse af ordet "gratis" (60 % af de kontrollerede sider).

Som følge af sweeperne er mere detaljerede oplysninger om gennemførelsesproblemer nu 
tilgængelige på flyselskabernes websteder samt på websteder for internetsalg af ringetoner og 
baggrunde. Der findes imidlertid stadig kun begrænsede oplysninger på andre områder. Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre angiver i årsrapporten fra 2007 en række områder, 
som giver anledning til bekymring. Den viser, at hovedparten af de klager, som er registreret 
af europæiske forbrugercentre (22 %), omhandler transporttjenester, navnlig flypassagerers 
rettigheder. Luftfartsektoren blev efterfulgt af fritidsrelaterede og kulturelle tjenesteydelser 
(næsten 12 % af klagerne), og dernæst fulgte audiovisuelle tjenester (næsten 10 %). 

Ordføreren bemærker, at Europa-Kommissionens seneste bestræbelser, navnlig indførelsen af 
sweeper, må hilses velkommen i betragtning af behovet for bedre kontrol med
gennemførelsen af lovgivningen om det indre marked. Oplysningerne om situationen for den 
aktuelle gennemførelse af lovgivningen om det indre marked er imidlertid stadig 
utilstrækkelige. Dette skyldes i høj grad, at kontrol af gennemførelse og håndhævelse er en 
ressourcekrævende proces, og der er behov for at udvikle mere effektive værktøjer til kontrol 
af gennemførelse som f.eks. sweeper for at sikre, at fordelene ved det indre marked kan 
komme borgerne til gode.

Grænseoverskridende gennemførelsesaktiviteter

Ordføreren mener, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod handelspraksis med en 
grænseoverskridende dimension, dvs. praksis, hvor en forhandler markedsfører forbrugsgoder 
og forbrugertjenester fra et land (kildelandet) til forbrugere, som er bosiddende i et andet land 
(mållandet). I sådanne tilfælde er det meget vanskeligere for myndighederne i mållandet at 
håndhæve foranstaltninger mod forhandlerne. Desuden er forbrugermyndighederne i 
kildelandet nogle gange ikke interesseret i at træffe passende foranstaltninger mod urimelig 
handelspraksis i mållandet. Medlemsstaterne afsætter desuden forskellige ressourcer til 
håndhævelsesaktiviteter, og med hensyn til grænseoverskridende markedsføring er der 
alvorlige mangler i forbindelse med anvendelse og håndhævelse af direktivet om urimelig 
handelspraksis. Det er derfor heller ikke overraskende, at resultaterne af sweepen om 
flyselskaber fra 2007 viser en håndhævelsesrate på 55 % for nationale websteder (50 ud af 90) 
og 12 % for grænseoverskridende tilfælde (5 ud af 42). 

Med hensyn til grænseoverskridende håndhævelse henvises til forordningen om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde, der sigter mod at tackle hindringer, som medlemsstaternes 
myndigheder kan komme ud for i forbindelse med håndhævelse af forbrugerrettigheder inden 
for Fællesskabet. Netværket er etableret af medlemsstatens myndigheder, som er ansvarlige 
for håndhævelse på nationalt plan. Siden forordningens ikrafttrædelse er der i CPC-databasen 
registreret 234 informationsanmodninger (undersøgelsesanmodninger), 137 indberetninger og 
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214 anmodninger om at træffe håndhævelsesforanstaltninger.1

Forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde omhandler under 
"Håndhævelseskoordinering" finansiering af udveksling af embedsmænd. I 2007 blev 
udvekslingen af fire embedsmænd finansieret. 

Retsmidler og sanktioner

Ordføreren påpeger, at retsmidler og sanktioner er et vigtigt aspekt af den effektive 
håndhævelse af direktivet om urimelig handelspraksis. I henhold til direktivet skal 
medlemsstaterne sikre, at de berørte parter har retsmidler til at indlede procedurer mod 
urimelig handelspraksis,2 og det er op til medlemsstaterne at vælge det konkrete retsmiddel. 
Medlemsstaterne anmodes om at fastsætte sanktioner for krænkelse af nationale 
gennemførelsesforanstaltninger, som skal være effektive, proportionelle og have 
afskrækkende virkning.3

Generelt kan medlemsstaterne i høj grad stadig selv skønne, hvordan de sikrer overholdelse, 
hvad enten der er tale om private eller offentlige strafferetlige sanktioner. F.eks. kan 
medlemsstaterne i tilfælde af svigagtige aktiviteter, aggressiv eller truende opførsel samt fare 
for forbrugernes fysiske sikkerhed pålægge strafferetlige sanktioner, men direktivet 
indeholder ingen forpligtelse til dette. Strafferetlige sanktioner kan effektivt hindre 
forhandlere i at beskæftige sig med sådan ekstrem praksis. F.eks. har Det Forenede Kongerige 
fastslået, at det betragtes som en straffelovsovertrædelse "bevidst eller hensynsløst" at 
beskæftige sig med urimelig handelspraksis. 

Bedste praksis

Ordføreren foreslår, at Kommissionen opfordres til at hjælpe og samarbejde med 
medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelse af direktivet om urimelig handelspraksis og 
fremme bedste praksis i forbindelse med gennemførelse og håndhævelse af direktivet. Dette 
kan omfatte øget udveksling af håndhævelsespersonale. Sådanne tiltag vil sikre bedre 
håndhævelse af direktivet og give en mere konsekvent håndhævelse blandt samregulerende 
organer i EU.

Den korrekte gennemførelse af et direktiv betyder, at enkeltpersoner fuldt ud gøres 
opmærksomme på deres rettigheder. Udvidelsen af forbrugerrettighederne med direktivet om 
urimelig handelspraksis bør ledsages af foranstaltninger, som er nødvendige for at støtte 
anvendelsen af disse rettigheder. Oplysningskampagner for forbrugere samt forbedrede 
forbruger- og forbrugerrådgiveruddannelsesniveauer bør overvejes på medlemsstatsplan.

Udvalgte spørgsmål, der skal drøftes

For at tage hul på drøftelserne ønsker ordføreren at tage et par indledende spørgsmål op, som 

                                               
1 Dato: 4.9.2008.
2 Artikel 11 og betragtning 21, direktivet om urimelig handelspraksis.
3 Artikel 13, direktivet om urimelig handelspraksis.
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skal behandles indgående. Afhængig af hvordan drøftelserne forløber i udvalget, kan 
ordføreren stille ændringsforslag til disse spørgsmål eller andre spørgsmål, der dukker op i 
forbindelse med udvalgets drøftelser. 

 Hvordan sikres en effektiv anvendelse af direktivet om urimelig handelspraksis?
 Hvordan forbedres grænseoverskridende håndhævelse af direktivet om urimelig 

handelspraksis og EU’s forbrugerlovgivning generelt?
 Hvilke instrumenter er bedst egnede til at kontrollere gennemførelsen af 

forbrugerbeskyttelseslovgivningen?
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