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MFL-status
 MFL kap. 1-2: 

generalklausul og ”generelle regler” 

 god markedsføringsskik (§ 1)

 vildledende markedsføring (§ 3)

 sammenlignende reklame (§ 5)

 MFL kap. 3: 
Forbrugerbeskyttelse (B2C)

 MFL kap. 4: 
Regler vedrørende erhvervsdrivende (B2B)

 forretningskendetegn (§ 18)

 erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger (§ 19)

3. juni 2014



Hidtidig udvikling i EU

 Direktiv 84/450 

 vildledende reklamer

 Direktiv 97/55 

 sammenlignende reklamer

 Direktiv 2005/29 

 urimelige handelspraksis B2C

 Direktiv 2006/114

 konsolideret B2B
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Fremtidig udvikling i EU (B2B)?

 KOM(2012) 702 
– meddelelse om revision af 2006/114

 KOM(2013) 37 
– grønbog om illoyal handelspraksis i vertikale 

B2B-forsyningskæder for detailvarer.

 har tæt sammenhæng med alm. konkurrenceret og 
misbrug af markedsret.  

 KOM(2013) 813
– forslag til direktiv om beskyttelse af 

erhvervshemmeligheder mv. (minimumsdirektiv).

 har tæt sammenhæng med IPR-beskyttelsen.
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B2B versus B2C (direktivdækning)

 Direktiv 2006/114 
– hvor kun B2B-interesser er i spil.

 Direktiv 2005/29 
– primært B2C, men også hvor både
forbruger- og erhvervsinteresser er i spil
(sag C-304/08: Plus Warenhandelsgesellschaft, præmis 38-39).

 En vanskelig (eller umulig) sondring!
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2006/114 (vs. 2005/29)

 + vildledende og sammenlignende reklame

 Mindstebeskyttelseskrav vedr. vildledning.

 Kriterier for vurdering af sammenligninger.

 Krav om effektiv national håndhævelse.

 ÷ andre former for ”unfair conduct”, 

 Markedsføringsmetoder som ikke er reklame

 Falske fakturaer/negativ aftalebinding (annoncehajer).

 Illoyal eller utilbørlig handelsadfærd.

 Misbrug af hemmeligheder mv.

 Særligt EU-initiativ undervejs, jf. KOM(2013) 813.
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Implementering af
2006/114 (minimumsharmonisering)

2005/29 (totalharmonisering)

 Varierende nationalt beskyttelsesniveau

 Nogle har implementeret 2005/29 også for B2B.

 Danmark har ved implementeringen i MFL § 3 valgt 
samme høje beskyttelsesniveau for B2B og for B2C.

 Dette gælder dog ikke sortlisten.

 Varierende national håndhævelse

 Forskellige tilgange: nogle privat, nogle offentlige.

 manglende grænseoverskridende procedurer.
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Særlige hensyn til SMV’er?

 Stort vækst- og beskæftigelsespotentiale
i SMV’erne!

 Behov for ”forbrugerlignende” beskyttelse?

 Behov for en B2B- eller SMV-sortliste?

 Behov for rådgivning og administrative 
lettelser?
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Håndhævelse

 Fælles håndhævelsesprincipper i alle lande?

 (privat versus offentlig)

 Udvidet myndighedskompetence B2B/SMV?

 Nævnes som en mulighed i KOM(2013) 37

 Håndhævelsesnetværk over grænserne

 Foreslås i KOM(2012) 702

 Skrappere sanktioner?

 Som i konkurrenceretten? Nej!

3. juni 2014



Den danske regerings holdning:

 Andre lande har problemer, som vi ikke har.

 Aktuelt højt beskyttelsesniveau i DK.

 I et vist omfang selvregulering i erhvervslivet.

 Ikke noget stort behov for mere regulering i DK 
eller skærpede sanktioner eller øgede offentlige 
håndhævelsesmuligheder (internt i DK),

 men behov for klarere definitioner, en sortliste, 
bedre SMV-beskyttelse og mere harmonisering 
med grænseoverskridende effekt.

 og positiv over for direktivforslaget om 
hemmelighedsbeskyttelse mv.
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ØSU om KOM(2012) 702 
(Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg)

 Udvalget peger på,

 at det ikke blot drejer sig om reklame, men om 
”urimelig og uredelig handelspraksis” i bred forstand.

 Kommissionen opfordres til 

 en samlet revision af direktiv 2006/114 og 2005/29, 

 der tager fat på B2B- og B2C-relationer samtidig

 og bevarer de fælles træk ved hver type inden for en 
fælles ramme

 samt at arbejde med en sortliste og evt. en gråliste 
for visse SMV’er.
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Ér der så behov for en ny 
markedsføringslov (ad B2B)??

 Behovet er større for EU og visse andre medlemslande end for Danmark isoleret

 Behov for et samlet fokus på unfairness i 
B2B- og B2C-relationer (jf. ØSU)

 helhedssyn på erhvervs- og forbrugerforhold 

 regelforenkling (ctr. EU-harmonisering)

 fokus på SMV-beskyttelse

 grænseoverskridende B2B-fokus

 Udskillelse af visse erhvervsreguleringer?

 Fx MFL § 19 (modvirker unfair snylteri, men faciliterer 
nok så meget økonomisk effektiv vidensdeling).
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