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For at skifte mellem de 
forskellige niveauer og for at få 

den rigtige bullet frem, brug 

Agenda

• Formålet med direktivet

• De væsentligste ændringer

• Videre proces



For at skifte mellem de 
forskellige niveauer og for at få 

den rigtige bullet frem, brug 

Formål

• Modernisere de forbrugerbeskyttende regler i lyset af den 

digitale udvikling

• Sikre mere ensartet håndhævelse af de forbrugerbeskyttende 

regler



Væsentlige 
ændringer



fra hvid til blå, brug 

Ændringer i lyset af den
digitale udvikling



Transparens om søgeresultater

• Generel information om de vigtigste 

parametre for hvordan søgeresultatet 

er rangeret

• Forbud mod skjult reklame i 

søgeresultater



Brugeranmeldelser

• Oplysningskrav når erhvervsdrivende 

giver adgang til brugeranmeldelser

• Tjekke hvem der står bag, hvis man 

anvender brugeranmeldelsen

• Forbud mod falske brugeranmeldelser



• Nyt punkt i bilaget til UCPD

• Forbud mod videresalg af ”event tickets”

som er erhvervet ved automatiserede midler 

til at omgå antalsbegrænsning af opkøb

• Mulighed for at opretholde danske regler om 

forbud mod udbud og videresalg til højere pris

Videresalg af billetter



Forbrugeraftaleloven

• Digitale tjenester
• Betaling med personoplysninger

• Gratis tjenester f.eks. Facebook og e-mailkonti

• Formål:
• Sikre ret til oplysninger forud for aftaleindgåelse

• Sikre ret til at opsige aftalen inden for fortrydelsesfristen 



fra hvid til blå, brug 

Ændringer der skal øge
ensartet håndhævelse



Privat håndhævelse af markedsføringsloven

• Erstatning 

• Afslag i prisen 

• Ophævelse af kontrakt



Sanktioner

• Enslydende sanktionsbestemmelser for 

omfattende overtrædelser, der påvirker 

forbrugere i flere medlemsstater

• Formål: 
• Ensarte anvendelsen af kriterier og hensyn

• Vejledende kriterier

• Bødeloft på 4 % af den erhvervsdrivendes årlige 

omsætning 



fra hvid til blå, brug 

Andre
ændringer



• Direktivet:
• Beskytte forbrugerne mod aggressiv og vildledende 

markedsføring

• Forbrugeraftalelovens gældende absolutte 

forbud mod uanmodet henvendelse

Dørsalg



• Ændring af prismærkningsdirektivet

• Oplysninger om prisnedsættelser skal 

angive den forudgående pris, som den 

erhvervsdrivende har anvendt i en 

bestemt periode forud 

prisnedsættelsen

• Forudgående pris skal være anvendt i 

min. 1 måned

Prisnedsættelser



HR: Vildledende, hvis varer 

markedsføres som identiske i forskellige 

medlemsstater, og varerne har væsentlig 

forskellig sammensætning eller 

karakteristika

U: retfærdiggøres af legitime og objektive 

faktorer

Dual quality



Videre proces



Spørgsmål?


