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om vildledende og sammenlignende reklame
(kodificeret udgave)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR -

(6)

Gennemførelsen af det indre marked betyder et større
udbud. Da forbrugerne og de erhvervsdrivende skal kunne
drage den størst mulige fordel af det indre marked, og da
reklame er et yderst vigtigt middel, når det drejer sig om
at skabe reelle afsætningsmuligheder for varer og tjenesteydelser over hele Fællesskabet, bør de grundlæggende
bestemmelser for reklamens form og indhold være ensartede, og betingelserne for anvendelse af sammenlignende
reklame i medlemsstaterne bør harmoniseres. Er disse forudsætninger til stede, skulle en sådan reklame bidrage
objektivt til at klarlægge fortrinnene ved de forskellige
sammenlignelige produkter. Sammenlignende reklame kan
i forbrugernes interesse også stimulere konkurrencen mellem vareleverandørerne og tjenesteyderne.

(7)

Der bør opstilles objektive mindstekriterier til bedømmelse af, om reklame er vildledende.

(8)

Sammenlignende reklame kan være et legitimt middel til
oplysning af forbrugerne om deres interesse, når sammenligningen vedrører konkrete, relevante, dokumenterbare
og repræsentative træk og ikke er vildledende. En bred
definition af sammenlignende reklame, der kan dække alle
former for sammenlignende reklamer, er ønskelig.

(9)

Der bør fastsættes betingelser for, hvornår sammenlignende reklame er tilladt, for så vidt angår sammenligningen, således at det kan fastslås, hvilke former for
sammenlignende reklame der vil kunne fordreje konkurrencen, skade konkurrenterne og påvirke forbrugernes
valg i uheldig retning. Disse betingelser for lovlig reklame
bør omfatte kriterier for en objektiv sammenligning af
varers og tjenesteydelsers karakteristiske træk.

(10)

De internationale konventioner om ophavsret og de nationale bestemmelser om ansvar i og uden for kontraktforhold bør finde anvendelse, når sammenlignende reklame
omtaler eller gengiver resultater af sammenlignende prøver foretaget af tredjemand.

(11)

Betingelserne for sammenlignende reklame bør være
kumulative og overholdes fuldt ud. I overensstemmelse
med traktaten bør det overlades til medlemsstaterne at
bestemme form og midler for gennemførelsen af disse
betingelser, for så vidt som form og midler ikke allerede
er fastlagt i dette direktiv.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende og sammenlignende reklame (3) er blevet ændret væsentligt ved flere
lejligheder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.
De gældende retsforskrifter vedrørende vildledende
reklame er vidt forskellige i de forskellige medlemsstater.
Da reklame rækker ud over de enkelte medlemsstaters
grænser, indvirker den direkte på det indre markeds rette
funktion.

(3)

Vildledende og ulovlig sammenlignende reklame kan medføre, at konkurrencen inden for fællesmarkedet fordrejes.

(4)

Uanset om reklame fører til indgåelse af en kontrakt eller
ej, påvirker den forbrugernes og de erhvervsdrivendes økonomiske situation.

(5)

De indbyrdes forskelle i medlemsstaternes retsforskrifter
om reklame, der vildleder erhvervslivet, hæmmer gennemførelsen af reklamekampagner ud over de nationale grænser og indvirker således på de frie varebevægelser og den
frie udveksling af tjenesteydelser.

(1) Udtalelse af 26.10.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 12.10.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 30.11.2006.
(3) EFT L 250 af 19.9.1984, s. 17. Senest ændret ved EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF (EUT L 149 af 11.6.2005,
s. 22).
(4) Jf. bilag I, del A.
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I disse betingelser bør der navnlig tages hensyn til bestemmelser baseret på Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af
20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser
og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 13, og andre fællesskabsbestemmelser, der er vedtaget på landbrugsområdet.

Ifølge artikel 5 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af
21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (2) giver et registreret varemærke indehaveren en eneret, som indebærer,
at han kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig
brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et givet
varemærke, når der er tale om identiske varer eller tjenesteydelser, eller eventuelt endog når der er tale om varer
af anden art.

For at gøre sammenlignende reklame effektiv kan det
imidlertid være nødvendigt at identificere en konkurrents
produkter eller tjenesteydelser ved at henvise til hans firmanavn eller til et varemærke, som han er indehaver af.
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(19)

Selv om bevisbyrden afgøres efter national lovgivning, er
det hensigtsmæssigt, at domstole og administrative organer skal kunne kræve af de erhvervsdrivende, at de fremlægger belæg for, at deres faktuelle påstande er korrekte.

(20)

Regulering af sammenlignende reklame er nødvendig for
det indre markeds rette funktion. Foranstaltninger på fællesskabsplan er derfor påkrævet. Vedtagelsen af et direktiv
er den rette fremgangsmåde, eftersom det fastlægger ensartede generelle principper, men overlader det til medlemsstaterne at bestemme den passende form og metode
til at nå de opstillede mål. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet.

(21)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes
forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af
direktiverne -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
(15)

En sådan anvendelse af en andens varemærke, firmanavn
eller andre karakteristiske kendetegn er ikke nogen krænkelse af den pågældendes eneret, hvis dette direktivs
bestemmelser er overholdt, idet det eneste formål er at
skelne og således sætte forskellene objektivt i relief.

Formålet med dette direktiv er at beskytte erhvervsdrivende mod
vildledende reklame og de urimelige følger heraf og at fastlægge,
under hvilke omstændigheder sammenlignende reklame er tilladt.

Artikel 2
(16)

(17)

(18)

Personer og organisationer, der i henhold til medlemsstaternes lovgivning har retlig interesse heri, bør have mulighed for at gribe ind over for vildledende og ulovlig
sammenlignende reklame ved at indbringe en sag for en
domstol eller for en administrativ myndighed, som har
kompetence til at træffe afgørelse om klager eller indlede
retsforfølgning.

Domstolene eller de administrative myndigheder bør have
beføjelse til at påbyde eller gennemføre, at vildledende og
ulovlig sammenlignende reklame bringes til ophør. Det
kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at forbyde en
vildledende og ulovlig sammenlignende reklame, endnu
før den når ud til offentligheden. Dette indebærer dog på
ingen måde, at medlemsstaterne skal indføre regler med
krav om systematisk, forudgående kontrol med reklame.

Frivillig kontrol udøvet af uafhængige organer til imødegåelse af vildledende eller ulovlig sammenlignende reklame
kan forhindre, at sager indbringes til administrativ eller
retslig behandling, og bør derfor fremmes.

(1) EFT L 93 af 31.3.2006, s. 12.
(2) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 1. Ændret ved beslutning 92/10/EØF
(EFT L 6 af 11.1.1992, s. 35).

I dette direktiv forstås ved:
a)

»reklame«: enhver form for tilkendegivelse i forbindelse med
udøvelse af virksomhed som handlende, håndværker eller
industridrivende eller udøvelse af et liberalt erhverv, som har
til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser, herunder fast ejendom, rettigheder og forpligtelser

b)

»vildledende reklame«: 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

c)

»sammenlignende reklame«: reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent

d)

»erhvervsdrivende«: en fysisk eller juridisk person, der udøver
virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende, eller som udøver et liberalt erhverv, og enhver, der
handler i en erhvervsdrivendes navn eller på en erhvervsdrivendes vegne
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»kodeksindehaver«: et organ, herunder en erhvervsdrivende
eller gruppe af erhvervsdrivende, som er ansvarlig for
udformningen og opdateringen af en adfærdskodeks og/eller
for at overvåge, at kodeksen overholdes af de parter, som
har forpligtet sig i henhold til denne.

f)

den drager ikke utilbørlig fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke, firmanavn eller andre
karakteristiske kendetegn, eller af konkurrerende produkters
oprindelsesbetegnelser

g)

reklamen fremstiller ikke en vare eller tjenesteydelse som en
imitation eller en kopi af en vare eller tjenesteydelse, der er
dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn

h)

den medfører ikke forveksling mellem erhvervsdrivende,
mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem annoncørens varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn, varer og tjenesteydelser og en konkurrents.

Artikel 3
Ved afgørelsen af, hvorvidt en reklame er vildledende, skal der
tages hensyn til alle dens bestanddele, og især til oplysninger
vedrørende:
a)

b)

c)

egenskaberne ved varerne eller tjenesteydelserne, såsom det
omfang, i hvilket de står til rådighed, deres beskaffenhed,
udførelse og sammensætning, måden og tidspunktet for
fremstilling eller ydelse, deres hensigtsmæssighed, anvendelsesmuligheder, mængde, specifikationer, geografiske eller
handelsmæssige oprindelse eller de resultater, som kan forventes opnået ved brugen, eller resultaterne af og de vigtigste karakteristika ved afprøvning eller kontrol af varerne eller
tjenesteydelserne
prisen eller den måde, hvorpå prisen beregnes, samt betingelserne for levering af varerne og erlæggelse af
tjenesteydelserne
annoncørens status, egenskaber og rettigheder, såsom hans
identitet og formue, hans kvalifikationer og immaterielle rettigheder eller de ham tilkendte prisbelønninger og
udmærkelser.
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Artikel 5
1.
Medlemsstaterne påser, at der i de erhvervsdrivendes og
konkurrenternes interesse findes tilstrækkelige og effektive midler til bekæmpelse af vildledende reklame og til at sikre, at
bestemmelserne om sammenlignende reklame overholdes.
Disse midler skal omfatte retsforskrifter, hvorefter personer eller
organisationer, der i henhold til medlemsstaternes lovgivning har
en legitim interesse i at bekæmpe vildledende reklame eller at
regulere sammenlignende reklame, får adgang til:
a)

at indbringe en sag for retten i anledning af en sådan
reklame,

Artikel 4
eller

Sammenlignende reklame er tilladt, for så vidt angår sammenligningen, når følgende betingelser er opfyldt:
b)
a)

den er ikke vildledende i henhold til artikel 2, litra b), artikel 3 og artikel 8, stk. 1, i dette direktiv eller artikel 6 og 7 i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af
11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis
over for forbrugerne på det indre marked (direktivet om urimelig handelspraksis) (1)

b)

den sammenligner varer eller tjenesteydelser, der opfylder
samme behov eller tjener samme formål

c)

den sammenligner på objektiv vis en eller flere konkrete og
relevante egenskaber, der kan dokumenteres, og som er
repræsentative for disse varer eller tjenesteydelser, herunder
prisen

2. Den enkelte medlemsstat afgør selv, hvilke af de i stk. 1,
andet afsnit, omhandlede muligheder der skal stå til rådighed, og
om domstolene eller de administrative myndigheder skal have
beføjelse til forudgående at kunne kræve sagen forelagt en anden
eksisterende klageinstans, herunder en sådan som omhandlet i
artikel 6.
Den enkelte medlemsstat afgør selv:
a)

d)

e)

den bringer ikke en konkurrents varemærker, firmanavne,
andre karakteristiske kendetegn, varer, tjenesteydelser, aktiviteter eller situation i miskredit eller udsætter dem for
nedvurdering
for produkter med oprindelsesbetegnelse vedrører den i hvert
enkelt tilfælde produkter med samme betegnelse

(1) EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.

at indbringe en sådan reklame for en administrativ myndighed, som har kompetence til enten at træffe afgørelse om
klager eller indlede passende retsforfølgning.

om disse retsmidler skal kunne rettes særskilt mod hver
enkelt erhvervsdrivende eller samlet mod flere erhvervsdrivende inden for samme erhvervssektor,
og

b)

om disse retsmidler skal kunne rettes mod en kodeksindehaver i de tilfælde, hvor den relevante kodeks bidrager til, at
de retlige krav ikke opfyldes.
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3. Inden for rammerne af de i stk. 1 og 2 omhandlede bestemmelser skal medlemsstaterne tillægge domstolene eller de administrative myndigheder beføjelse til, hvis de finder, at sådanne
foranstaltninger er nødvendige under hensyn til alle berørte interesser og navnlig offentlighedens interesse:

a)

b)

6. Når de i stk. 3 og 4 omhandlede beføjelser udelukkende
udøves af en administrativ myndighed, skal dens afgørelser altid
begrundes. Der skal i dette tilfælde fastlægges en procedure, således at enhver uretmæssig eller utilbørlig udøvelse af den administrative myndigheds beføjelser eller enhver uretmæssig eller
utilbørlig undladelse af at udøve disse beføjelser kan underkastes
retslig prøvelse.

at påbyde ophør med vildledende reklame eller ulovlig sammenlignende reklame eller at indlede passende retsforfølgning for at få påbudt ophør med sådan reklame,

eller

dersom den pågældende vildledende reklame eller ulovlige
sammenlignende reklame endnu ikke er nået ud til offentligheden, men dens offentliggørelse er umiddelbart forestående,
at forbyde denne offentliggørelse eller indlede passende retsforfølgning for at få den forbudt.

Artikel 6
Dette direktiv er ikke til hinder for, at frivillig kontrol med vildledende eller sammenlignende reklame, som medlemsstaterne
kan tilskynde til, kan udøves af uafhængige organer, eller at en
klage kan indbringes for sådanne organer af de i artikel 5, stk. 1,
andet afsnit, omhandlede personer og organisationer på betingelse af, at der ud over de i nævnte artikel omhandlede retslige
eller administrative procedurer er mulighed for at indbringe sagen
for sådanne organer.

Første afsnit skal anvendes, hvor der ikke kan føres bevis for, at
der faktisk er lidt tab eller skade, eller at der er tale om forsæt
eller uagtsomhed fra annoncørens side.

Medlemsstaterne træffer bestemmelse om, at de i første afsnit
omhandlede foranstaltninger kan træffes som led i en fremskyndet procedure enten med foreløbig virkning eller med endelig
virkning, hvis medlemsstaterne vælger det.

Artikel 7
Medlemsstaterne tillægger domstolene eller de administrative
myndigheder beføjelse til under civile eller administrative procedurer som omhandlet i artikel 5:
a)

4. Medlemsstaterne kan med henblik på at fjerne eftervirkningerne af vildledende reklame eller ulovlig sammenlignende
reklame, hvis ophør er påbudt ved en endelig afgørelse, tillægge
domstolene eller de administrative myndigheder beføjelse til:

a)

at kræve denne afgørelse offentliggjort, enten i sin helhed
eller i uddrag og i en form, som domstolen eller myndighederne finder passende

yderligere at kræve, at der offentliggøres en berigtigelse.

5.
De i stk. 1, andet afsnit, litra b), omhandlede administrative myndigheder skal:

a)

være sammensat på en sådan måde, at deres upartiskhed ikke
kan drages i tvivl

b)

have sådanne beføjelser, at de, når de træffer afgørelse i sager,
effektivt kan overvåge og gennemtvinge overholdelsen af
deres afgørelser,

og

c)

i almindelighed begrunde deres afgørelser.

at kræve, at annoncøren fremlægger beviser for rigtigheden
af de faktiske forhold, der gøres gældende i reklamen,
såfremt et sådant krav, under hensyn til de legitime interesser hos annoncøren og enhver anden part i sagen, synes hensigtsmæssigt under hensyn til omstændighederne i det
pågældende tilfælde, og, når der er tale om sammenlignende
reklame, at kræve, at annoncøren fremlægger disse beviser
inden for kort tid;
og

b)
b)
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at anse sådanne faktiske forhold for urigtige, såfremt de beviser, der kræves i henhold til litra a), ikke fremlægges eller af
domstolen eller den administrative myndighed skønnes
utilstrækkelige.

Artikel 8
1.
Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne
opretholder eller vedtager bestemmelser med henblik på at sikre
en mere vidtgående beskyttelse af erhvervsdrivende og konkurrenter i forbindelse med vildledende reklame.
Første afsnit finder ikke anvendelse på sammenlignende reklame,
for så vidt angår sammenligningen.
2.
Bestemmelserne i dette direktiv gælder med forbehold af
fællesskabsbestemmelserne om reklame for specifikke produkter
og/eller tjenesteydelser eller af begrænsninger eller forbud vedrørende reklame i specifikke medier.
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3. Direktivets bestemmelser om sammenlignende reklame forpligter ikke de medlemsstater, der under overholdelse af traktatens bestemmelser opretholder eller indfører forbud mod reklame
for visse varer eller tjenesteydelser, til at tillade sammenlignende
reklame for disse varer eller tjenesteydelser, uanset om forbuddet er pålagt direkte eller af et organ eller en organisation, der i
henhold til medlemsstaternes lovgivning har ansvaret for at regulere udøvelsen af virksomhed som handlende, håndværker eller
industridrivende eller udøvelsen af et liberalt erhverv. Når
sådanne forbud er begrænset til specifikke medier, gælder dette
direktiv for de medier, der ikke er omfattet af disse forbud.
4.
Intet i dette direktiv forhindrer medlemsstaterne i under
overholdelse af traktatens bestemmelser at opretholde eller indføre forbud mod eller begrænsninger i brugen af sammenligninger i reklame for tjenesteydelser inden for liberale erhverv, uanset
om disse forbud pålægges direkte eller af et organ eller en organisation, der i henhold til medlemsstaternes lovgivning har ansvaret for at regulere udøvelsen af et liberalt erhverv.

Artikel 9
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste
af de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område,
der er omfattet af dette direktiv.

L 376/25
Artikel 10

Direktiv 84/450/EØF ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne
frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af
direktiverne.
Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv og skal læses i overensstemmelse med
sammenligningstabellen i bilag II.
Artikel 11
Dette direktiv træder i kraft den 12. december 2007.
Artikel 12
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Strasbourg, den 12. december 2006
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

M. PEKKARINEN

Formand

Formand
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BILAG I

DEL A
Ophævet direktiv med ændringer
Rådets direktiv 84/450/EØF
(EFT L 250 af 19.9.1984, s. 17)
Europa Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF
(EFT L 290 af 23.10.1997, s. 18)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF

kun artikel 14

(EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22)

DEL B
Liste over frister for gennemførelse i national ret og anvendelse
(jf. artikel 10)
Direktiv

Gennemførelsesfrist

Anvendelsesdato

84/450/EØF

1. oktober 1986

–––

97/55/EF

23. april 2000

–––

2005/29/EF

12. juni 2007

12. december 2007
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BILAG II
SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 84/450/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, indledning

Artikel 2, indledning

Artikel 2, nr. 1)

Artikel 2, litra a)

Artikel 2, nr. 2)

Artikel 2, litra b)

Artikel 2, nr. 2a)

Artikel 2, litra c)

Artikel 2, nr. 3)

Artikel 2, litra d)

Artikel 2, nr. 4)

Artikel 2, litra e)

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3a, stk. 1

Artikel 4

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, første punktum

Artikel 5, stk. 1, første afsnit

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, andet punktum

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit

Artikel 5, stk. 2, første afsnit

Artikel 4, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 5, stk. 2, andet afsnit

Artikel 4, stk. 2, første afsnit, indledning

Artikel 5, stk. 3, første afsnit, indledning

Artikel 4, stk. 2, første afsnit, første led

Artikel 5, stk. 3, første afsnit, litra a)

Artikel 4, stk. 2, første afsnit, andet led

Artikel 5, stk. 3, første afsnit, litra b)

Artikel 4, stk. 2, første afsnit, afslutning

Artikel 5, stk. 3, andet afsnit

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit, indledning

Artikel 5, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit, første led

Artikel 5, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit, andet led

Artikel 5, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit, afslutning

Artikel 5, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, indledning

Artikel 5, stk. 4, indledning

Artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, første led

Artikel 5, stk. 4, litra a)

Artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, andet led

Artikel 5, stk. 4, litra b)

Artikel 4, stk. 3, første afsnit

Artikel 5, stk. 5

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit

Artikel 5, stk. 6

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7, stk. 1

Artikel 8, stk. 1, første afsnit

Artikel 7, stk. 2

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit

Artikel 7, stk. 3

Artikel 8, stk. 2

Artikel 7, stk. 4

Artikel 8, stk. 3

Artikel 7, stk. 5

Artikel 8, stk. 4

Artikel 8, første afsnit

—

Artikel 8, andet afsnit

Artikel 9

—

Artikel 10

—

Artikel 11

Artikel 9

Artikel 12

—

Bilag I

—

Bilag II

