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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 854/2005/EG
av den 11 maj 2005
om inrättandet av ett flerårigt gemenskapsprogram för att främja en säkrare användning av Internet
och ny online-teknik
(Text av betydelse för EES)

allmänt tillgänglig bredbandsinfrastruktur. Bland handlingsplanens målsättningar finns en säker informationsinfrastruktur, utveckling, analys och spridning av bästa
metoder, benchmarking och en samordningsmekanism för
e-politiken.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 153.2,
(3)

Det regelverk som upprättas på gemenskapsnivå för att
hantera problem som rör det digitala innehållet i informationssamhället omfattar nu bestämmelser för onlinetjänster, särskilt bestämmelser om oönskad kommersiell
e-post i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (3) och om viktiga aspekter av det ansvar leverantörer av förmedlingstjänster har i direktivet om elektronisk
handel (4), och rekommendationer till medlemsstaterna,
industrin och berörda parter och kommissionen tillsammans med riktlinjerna om skydd för minderåriga i rekommendation 98/560/EG (5).

(4)

Det kommer även i fortsättningen att krävas åtgärder både
när det gäller sådant innehåll som kan vara skadligt för
barn eller som inte önskas av slutanvändaren och när det
gäller olagligt innehåll, i synnerhet barnpornografi och
rasistiskt material.

(5)

Det är önskvärt att nå internationell överenskommelse om
rättsligt bindande grundläggande regler men detta kommer
inte att vara enkelt att uppnå. Även om en överenskommelse nås, kommer detta i sig inte att vara tillräckligt för
att garantera att bestämmelserna genomförs eller att personer i riskzonen skyddas.

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

(2)

Tillgången till Internet och användning av ny teknik, t.ex.
mobiltelefoner, ökar fortfarande kraftigt i gemenskapen.
Samtidigt innebär denna teknik alltjämt risker, särskilt för
barn, tekniken missbrukas och nya risker och nya typer av
missbruk uppstår. För att uppmuntra till utnyttjande av de
möjligheter som Internet och ny online-teknik ger, krävs
dessutom åtgärder för att främja en säkrare användning
och för att skydda slutanvändaren från oönskat innehåll.

Handlingsplanen eEurope 2005, som är en vidareutveckling av Lissabon-strategin, syftar till att stimulera säkra
tjänster, tillämpningar och innehåll på grundval av en

(1) Yttrande av den 16 december 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentets yttrande av den 2 december 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 12 april 2005.

(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli
2002 om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet
inom telekommunikationsområdet (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni
2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster,
särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (EGT L 178,
17.7.2000, s. 1).
(5) Rådets rekommendation 98/560/EG av den 24 september 1998 om
utvecklingen av konkurrenskraften hos den europeiska industrin för
audiovisuella tjänster och informationstjänster genom främjande av
nationella system för att uppnå en jämförbar och effektiv skyddsnivå
för minderåriga och för den mänskliga värdigheten (EGT L 270,
7.10.1998, s. 48).
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Handlingsplanen för ett säkrare Internet (1999–2004) som
antagits genom beslut nr 276/1999/EG (1) har resulterat i
gemenskapsfinansiering som bidragit till att uppmuntra en
mängd initiativ och skapat europeiskt mervärde. Med ytterligare finansiering kan nya initiativ uppmuntras för att
bygga vidare på det som redan uppnåtts.

Praktiska åtgärder behövs fortfarande för att uppmuntra till
rapportering av olagligt innehåll till personer som har möjligheter att vidta åtgärder, för att främja bedömningen av
hur filterteknik fungerar och benchmarking av denna teknik, för att sprida bästa praxis för etiska regler i enlighet
med vissa överenskomna normer för uppförande, och för
att informera och undervisa föräldrar och barn om hur
man bäst utnyttjar den nya online-teknikens möjligheter
på ett säkert sätt.

(11)

Kommissionen bör se till att programmet kompletterar
och fungerar i synergi med andra gemenskapsinitiativ och
gemenskapsprogram på området, bland annat genom att
beakta det arbete som utförs av andra organ.

(12)

I detta beslut fastställs en finansieringsram, för hela programmets varaktighet, vilken utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga
budgetförfarandet, enligt punkt 33 i det interinstitutionella
avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet,
rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (3).

(13)

Eftersom målen för detta beslut, dvs. att främja en säkrare
användning av Internet och ny online-teknik och att
bekämpa olagligt innehåll och innehåll som inte önskas av
slutanvändaren, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås
av medlemsstaterna på grund av de aktuella frågornas
gränsöverskridande karaktär, och därför på grund av åtgärdernas europeiska dimension och verkningar bättre kan
uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma
artikel går beslutet inte utöver vad som är nödvändigt för
att uppnå dessa mål.

(14)

Detta beslut överensstämmer med de grundläggande rättigheter och principer som kommer till uttryck i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,
särskilt artiklarna 7 och 8 i denna.

Det är mycket viktigt att medlemsstaterna själva vidtar
åtgärder i samarbete med ett stort antal aktörer inom
nationell, regional och lokal förvaltning, nätoperatörer,
föräldrar, lärare och skoladministratörer. Gemenskapen
kan stimulera bästa praxis i medlemsstaterna genom att
spela en vägledande roll både inom Europeiska unionen
och internationellt och genom att stödja benchmarking,
nätverkande och tillämpad forskning på europeisk nivå.

Internationellt samarbete är också viktigt och kan stimuleras, samordnas, förmedlas och genomföras genom åtgärder inom ramen för gemenskapens nätverksstrukturer.

De åtgärder som kommissionen har behörighet att besluta
om enligt de genomförandebefogenheter som den tilldelas
genom detta beslut är i huvudsak förvaltningsåtgärder för
genomförande av ett program med betydande budgetkonsekvenser i enlighet med artikel 2 a i rådets beslut
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som
skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2). Dessa åtgärder bör därför antas i
enlighet med det förvaltningsförfarande som anges i artikel 4 i det beslutet.

(1) Europaparlamentets och rådets beslut nr 276/1999/EG av den
25 januari 1999 om antagande av en flerårig handlingsplan på gemenskapsnivå för att främja en säkrare användning av Internet genom att
bekämpa olagligt och skadligt innehåll på globala nät (EGT L 33,
6.2.1999, s. 1). Beslutet senast ändrat genom beslut nr 787/2004/EG
(EUT L 138, 30.4.2004, s. 12).
(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte

1.
Genom detta beslut införs ett gemenskapsprogram för
perioden 2005–2008 för att främja en säkrare användning av
Internet och ny online-teknik, särskilt för barn, och att bekämpa
olagligt innehåll och innehåll som inte önskas av slutanvändaren.

Programmet skall kallas Safer Internet plus (nedan kallat
”programmet”).

(3) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).
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2.
För att uppnå programmets mål enligt punkt 1, skall följande handlingslinjer följas:

a)

Att bekämpa olagligt innehåll.

b)

Att hantera oönskat och skadligt innehåll.

c)

Att främja en säkrare miljö.

d)

L 149/3

3.
Vid genomförandet av programmet skall kommissionen i
nära samarbete med medlemsstaterna sörja för dess allmänna
överensstämmelse och komplementaritet med gemenskapens
övriga politik, program och åtgärder, i synnerhet med gemenskapens program för forskning och teknisk utveckling och
Daphne II- (1), Modinis- (2) och eContentplusprogrammen (3).
4. Kommissionen skall handla i enlighet med förfarandet i artikel 4. 2 när det gäller
a)

antagande och ändringar av arbetsprogrammet,

b)

fördelning av budgetutgifterna,

c)

fastställande av kriterierna för och innehållet i ansökningsomgångar, i överensstämmelse med de mål som anges i artikel 1,

d)

bedömning av de projekt som efter en ansökningsomgång
har föreslagits för gemenskapsfinansiering, där gemenskapens bidrag beräknas uppgå till minst 500 000 euro.

e)

avvikelser från de regler som fastställs i bilaga III,

f)

genomförande av åtgärder för utvärdering av programmet.

Att öka medvetenheten.

De åtgärder som ingår i de olika handlingslinjerna anges i bilaga I.

Programmet skall genomföras i enlighet med bilaga III.

Artikel 2
Deltagande

1.
Deltagande i programmet skall vara öppet för juridiska
enheter som är etablerade i medlemsstaterna.

Deltagande i programmet skall också vara öppet för juridiska
enheter som är etablerade i kandidatländerna i enlighet med de
nuvarande eller framtida bilaterala avtal som ingåtts eller kommer
att ingås med dessa länder.

5.
Kommissionen skall underrätta den kommitté som avses i
artikel 4 om hur arbetet med att genomföra programmet
fortskrider.

2.
Deltagandet i programmet kan vara öppet för juridiska
enheter som är etablerade i något av de Eftaländer som är avtalsparter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) i enlighet med bestämmelserna i protokoll 31 till det avtalet.

Artikel 4
Kommittéförfarande
1.

3.
Deltagande i programmet kan vara öppet – utan finansiellt
stöd från gemenskapen inom ramen för programmet – för juridiska enheter som är etablerade i tredje land samt för internationella organisationer, där ett sådant deltagande på ett verkningsfullt
sätt bidrar till genomförandet av programmet. Beslutet om att
medge sådant deltagande skall antas enligt det förfarande som
avses i artikel 4.2.

Artikel 3
Kommissionens behörighet

1.
Kommissionen skall vara ansvarig för genomförandet av
programmet.

2.
Kommissionen skall upprätta ett arbetsprogram på grundval av detta beslut.

Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.
När det hänvisas till detta stycke skall artiklarna 4 och 7 i
beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

(1) Europaparlamentets och rådets beslut nr 803/2004/EG av den 21 april
2004 om antagande av ett gemenskapens handlingsprogram
(2004–2008) för att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor och för att skydda våldsoffer och riskgrupper
(Daphne II-programmet) (EUT L 143, 30.4.2004, s. 1).
(2) Europaparlamentets och rådets beslut nr 2256/2003/EG av
den 17 november 2003 om antagande av ett flerårigt program
(2003–2005) för övervakning av handlingsplanen eEurope 2005,
spridning av goda rutiner och förbättrad nät- och informationssäkerhet (Modinis) (EUT L 336, 23.12.2003, s. 1). Beslutet ändrat genom
beslut nr 787/2004/EG.
(3) Europaparlamentets och rådets beslut nr 456/2005/EG av den 9 mars
2005 om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra
digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (EUT L 79, 24.3.2005, s. 1).
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Artikel 6

Den tid som avses i artikel 4. 3 i beslut 1999/468/EG skall vara
tre månader.
3.

11.6.2005

Finansiella bestämmelser

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
Artikel 5
Övervakning och utvärdering

1.
För att säkerställa att gemenskapsstödet används effektivt
skall kommissionen se till att de åtgärder som vidtas inom ramen
för detta beslut blir föremål för en förhandsbedömning, följs upp
och utvärderas i efterhand.
2.
Kommissionen skall övervaka genomförandet av de projekt
som omfattas av programmet. Kommissionen skall utvärdera på
vilket sätt projekten har utförts och vilka resultat de fått, för att
avgöra om de ursprungligen uppsatta målen har uppnåtts.
3.
Kommissionen skall senast vid mitten av 2006 rapportera
om genomförandet av de handlingslinjer som avses i artikel 1.2
inför Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén och Regionkommittén. Kommissionen skall i
samband med detta ange huruvida beloppet för 2007–2008 är
förenligt med budgetplanen. Kommissionen skall i förekommande fall inom ramen för budgetförfarandena för 2007–2008
vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de årliga anslagen överensstämmer med budgetplanen.

1.
Finansieringsramen för genomförandet av gemenskapens
åtgärder
enligt
detta
beslut
för
perioden
den
1 januari 2005–31 december 2008 fastställs härmed till 45 miljoner euro, varav 20,05 miljoner euro är avsedda för perioden till
och med den 31 december 2006.
För perioden efter den 31 december 2006 skall beloppet anses
vara bekräftat om det för denna fas överensstämmer med den gällande budgetplanen för den period som inleds 2007.
De årliga anslagen för perioden 2005–2008 skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.
2.

En preliminär fördelning av utgifterna presenteras i bilaga II.

Artikel 7
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen skall vid programmets slut lägga fram en
slututvärderingsrapport.
4.
Kommissionen skall för Europaparlamentet och rådet lägga
fram resultatet av de kvantitativa och kvalitativa utvärderingarna
tillsammans med eventuella lämpliga förslag till ändringar av
detta beslut. Resultatet skall överlämnas innan förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåren 2007 respektive
2009 läggs fram.

Utfärdat i Strasbourg den 11 maj 2005.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

J. P. BORRELL FONTELLES

N. SCHMIT

Ordförande

Ordförande
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BILAGA I
HANDLINGSLINJER

1. HANDLINGSLINJE 1: ATT BEKÄMPA OLAGLIGT INNEHÅLL

Allmänheten kan vända sig till telejourer för att anmäla olagligt innehåll. Telejourerna vidarebefordrar anmälningarna till
lämpligt organ (en leverantör av Internettjänster, polisen eller en annan telejour) för åtgärd. Civila telejourer skall, där sådana
finns, komplettera polisens telejourer. De har emellertid en annan roll än de rättsvårdande myndigheternas telejourer, eftersom de inte utreder brott eller arresterar eller åtalar lagbrytare. De kan snarare utgöra centrum för sakkunskap som kan ge
råd till leverantörer av Internettjänster om vilket innehåll som kan vara olagligt.

Det befintliga telejournätverket är en unik struktur som inte skulle ha skapats utan gemenskapsmedel. Som redan påpekats
i utvärderingsrapporten om handlingsplanen för ett säkrare Internet från 2002 har nätverket varit mycket framgångsrikt när
det gäller att värva medlemmar och har internationell räckvidd. För att telejourerna skall kunna utveckla sin fulla potential
är det nödvändigt att se till att man täcker upp och har samarbete över hela Europa och att öka effektiviteten genom utbyte
av information, bästa metoder och erfarenheter. Gemenskapsmedel bör även användas för att göra telejourerna mer allmänt
kända, så att de får större verkan.

Finansiering kommer att ges till telejourer som valts ut genom ett anbudsförfarande så att de kan fungera som kontaktpunkter i nätverket och samarbeta med andra kontaktpunkter i det europeiska telejournätverket.

Vid behov kan stöd ges till rådgivningstelefoner, dit barn kan vända sig för att berätta om olagligt och skadligt innehåll på
Internet.

Vid utvärdering av telejourernas effektivitet bör flera olika faktorer beaktas. En sammanställning bör göras av kvalitativa och
kvantitativa uppgifter om inrättandet och driften av telejourer, antalet nationella kontaktpunkter, den geografiska täckningen
i medlemsstaterna, antalet inkomna anmälningar, antalet anställda vid telejourerna och deras erfarenhet, antalet anmälningar
som inkommit till offentliga myndigheter och Internetleverantörer för åtgärd samt, i den mån detta är möjligt, åtgärder vidtagna till följd av detta, i synnerhet antal webbsidor som Internetleverantörerna stängt till följd av information från telejourerna och dessa webbsidors art. Dessa uppgifter bör offentliggöras, om detta är möjligt, och vidarebefordras till de behöriga
myndigheterna.

För att programmet skall vara effektivt måste telejourer etableras i alla medlemsstater och kandidatländer där det för närvarande inte finns några. Dessa nya telejourer måste inlemmas snabbt och effektivt i det befintliga europeiska telejournätverket. Det krävs stimulansåtgärder för att påskynda arbetet med att inrätta telejourer. Länkar mellan detta nätverk och
telejourer i tredjeländer (särskilt i andra europeiska länder där olagligt innehåll lagras eller framställs) bör främjas för att
utveckla gemensamma strategier och överföra know-how och bästa metoder. Vid behov, och i enlighet med nationell lagstiftning, måste mekanismerna för samarbete mellan civila telejourer och rättsvårdande myndigheter förbättras ytterligare,
exempelvis genom införande av etiska regler för dessa telejourer. I vissa fall kan det finnas ett behov av juridisk och teknisk
utbildning bland telejourernas personal. Telejourernas aktiva deltagande i nätverksskapande och gränsöverskridande verksamhet är obligatorisk.

Telejourerna bör ha kopplingar till de initiativ som görs i medlemsstaterna, stödjas på nationell nivå och vara ekonomiskt
bärkraftiga så att de kan fortsätta fungera även efter detta program. Delfinansiering kommer att ges till civila telejourer och
kommer därför inte att ges till telejourer som drivs av polisen. Telejourer skall upplysa användarna om skillnaderna mellan
deras verksamhet och den som bedrivs av offentliga myndigheter, och göra dem uppmärksamma på att det finns alternativa
sätt att rapportera olagligt innehåll.

För att få största möjliga genomslagskraft och effektivitet med tillgänglig finansiering måste telejournätverket fungera så
effektivt som möjligt. Detta kan lättast åstadkommas genom att nätverket ges en samordnande kontaktpunkt som skall bidra
till att telejourerna fungerar samstämmigt och på så sätt möjliggöra utvecklingen av riktlinjer, arbetsmetoder och praxis på
europeisk nivå som respekterar de begränsningar som följer av de nationella lagar som gäller för de enskilda telejourerna.

Den samordnande kontaktpunkten skall

—

främja nätverket i sin helhet, och därigenom synliggöra det inom hela EU och öka allmänhetens medvetenhet om det,
t.ex. genom att ha en enda identifierbar ingångssida med direkt tillgång till lämplig nationell kontakt,
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ta kontakt med berörda organ i syfte att fullborda nätverkets täckning i medlemsstaterna och kandidatländerna,

—

förbättra nätverkets operativa effektivitet,

—

utarbeta riktlinjer för bästa metoder för telejourerna och anpassa dem till ny teknik,

—

arrangera regelbundet utbyte av information och erfarenheter mellan telejourer,

—

tillhandahålla en grupp sakkunniga som kan ge råd och vägledning vid nyetablering av telejourer, särskilt i
kandidatländerna,

—

upprätthålla förbindelserna med telejourer i tredjeländer,

—

ha nära arbetsförbindelser med den samordnande kontaktpunkten (se punkt 4 nedan) för att öka medvetenheten så att
programmets alla insatser överensstämmer med varandra och är effektiva och allmänhetens medvetenhet om telejourerna förstärks,

—

delta i Forumet för ett säkrare Internet eller andra relevanta evenemang, samordna input/feedback från telejourerna.

Den samordnande kontaktpunkten skall övervaka telejourernas effektivitet och samla in tillförlitlig och meningsfull statistik
om deras verksamhet (antal och typ av inkomna anmälningar, vidtagna åtgärder, resultat osv.). Denna statistik bör vara jämförbar medlemsstaterna emellan.

Nätverket av telejourer bör täcka och utbyta anmälningar om de vanligaste typerna av olagligt innehåll - dvs. inte bara barnpornografi. Olika mekanismer och sakkunskaper kan komma att behövas för att hantera andra områden som rasistiskt innehåll, vilket kan innebära andra typer av kontaktpunkter för olika typer av frågor. Eftersom de ekonomiska och administrativa
resurserna för programmet är begränsade, kommer inte nödvändigtvis alla sådana kontaktpunkter att ges finansiering, utan
det kan bli nödvändigt att satsa på förstärkta roller för den samordnande kontaktpunkten på de här områdena.

2.

HANDLINGSLINJE 2: ATT HANTERA OÖNSKAT OCH SKADLIGT INNEHÅLL

Utöver åtgärder för att bekämpa olagligt innehåll vid källan, kan användarna – ansvariga vuxna när användarna är minderåriga – behöva tekniska verktyg. Tillgång till sådana verktyg kan främjas för att ge användarna möjlighet att fatta sina egna
beslut om hur de skall hantera oönskat och skadligt innehåll (användarinflytande).

Ytterligare finansiering bör ges för att öka informationen om hur filterprogram och filtertjänster fungerar och hur effektiva
de är så att användarna kan göra ett välgrundat val. Här kan användarorganisationer och forskningsinstitut vara värdefulla
som samarbetspartner.

Klassificeringssystem och kvalitetsmärkning kan tillsammans med filterteknik ge användarna bättre möjligheter att välja det
innehåll de önskar få, och ge föräldrar och lärare i Europa den information de behöver för att kunna fatta beslut som överensstämmer med deras kulturella och språkliga värderingar. På grundval av resultaten från tidigare projekt, kan finansiering
ges till projekt som syftar till att anpassa klassificeringssystem och kvalitetsmärkning för att ta hänsyn till samhörigheten
mellan telekommunikation, audiovisuella medier och informationsteknik och till initiativ för självreglering för att stötta tillförlitligheten av självmärkning och tjänster för att bedöma den självklassificerade märkningens riktighet. Det kan komma
att krävas ytterligare insatser för att uppmuntra innehållsleverantörerna att använda klassificeringssystem och
kvalitetsmärkning.

Det skulle vara önskvärt att man redan vid utvecklingen av ny teknik försökte beakta barnsäkerhetsaspekten, i stället för att
försöka hantera konsekvenserna av den nya tekniken när den väl har tagits fram. Slutanvändarens säkerhet är ett kriterium
som skall beaktas tillsammans med tekniska och kommersiella aspekter. Ett sätt att göra detta är att uppmuntra informationsutbyte mellan barnomsorgsspecialister och tekniska experter. Hänsyn måste dock tas till det faktum att inte alla produkter som utvecklas för användning online är avsedda att användas av barn.
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Programmet kommer därför att finansiera tekniska åtgärder som fyller användarnas behov och ger dem möjlighet att
begränsa den mängd oönskat och skadligt material samt hantera den oönskade skräppost som de tar emot, bland annat för

—

bedömning av hur effektiv tillgänglig filterteknik är och information om detta till allmänheten på ett tydligt och enkelt
sätt som underlättar jämförelse,

—

främjande och samordning av informationsutbyte och bästa praxis om hur man hanterar oönskat och skadligt innehåll,

—

att öka innehållsleverantörernas utnyttjande av system för innehållsklassificering och kvalitetsmärkning och anpassa
innehållsklassificering och märkning efter tillgången på samma innehåll från olika leverantörsmekanismer (konvergens),

—

bidrag, vid behov, till att förbättra tillgången till filterteknik, framför allt inom språkområden som inte täcks av marknaden på ett adekvat sätt. I förekommande fall bör den teknik som används skydda privatlivet i enlighet med direktiv
95/46/EG (1) och 2002/58/EG.

Användningen av teknik som främjar skyddet av privatlivet kommer att uppmuntras. Vid genomförandet av denna verksamhet kommer de bestämmelser som ingår i rådets rambeslut 2005/222/RIF av den 24 februari 2005 om angrepp mot
informationssystem (2) till fullo att beaktas.

Genomförandet av denna handlingslinje kommer att samordnas med handlingslinjerna för att främja en säkrare miljö (åtgärder för självreglering) och för att öka medvetenheten (information till allmänheten om hur man hanterar oönskat och skadligt innehåll).

3.

HANDLINGSLINJE 3: ATT FRÄMJA EN SÄKRARE MILJÖ

Ett fullt fungerande system för självreglering är en viktig beståndsdel när det gäller att begränsa flödet av oönskat, skadligt
och olagligt innehåll. Självreglering omfattar flera olika aspekter: samråd med de berörda parterna som skall företrädas på
lämpligt sätt, etiska regler, nationella organ som underlättar samarbetet på gemenskapsnivå, nationell utvärdering av ramarna
för självreglering (3). Det finns ett fortsatt behov av gemenskapsinsatser på detta område för att uppmuntra den europeiska
Internet-branschen och aktörer på området ny online-teknik att införa etiska regler.

Det forum för ett säkrare Internet som utvecklades under 2004 inom ramen för handlingsplanen för ett säkrare Internet skall
bli ett debattforum med företrädare för branschen, rättsvårdande myndigheter, beslutsfattare och användarorganisationer
(t.ex. föräldra- och lärarorganisationer, barnskyddsgrupper, konsumentskyddsorgan och organisationer för medborgerliga
och digitala rättigheter). Det skall utgöra en plattform där nationella samreglerande eller självreglerande organ kan utbyta
erfarenheter och få möjlighet att diskutera hur branschen kan delta i kampen mot olagligt innehåll.

Forumet för ett säkrare Internet kommer att bli centrum för en diskussion på expertnivå och en plattform för att skapa samförstånd och förmedla slutsatser, rekommendationer, riktlinjer osv. till berörda nationella och europeiska kanaler.

Forumet för ett säkrare Internet kommer att spänna över alla handlingslinjerna, underlätta diskussionen och stimulera åtgärder när det gäller olagligt, oönskat och skadligt innehåll. Forumet kommer att bestå av plenarsammanträden och, när så
behövs i specifika sakfrågor, av arbetsgrupper, som skall arbeta med tydliga mål och tidsfrister, och vara en mötespunkt för
aktörer på alla områden - även myndigheter och statliga program, standardiseringsorgan, branschen, avdelningar inom kommissionen och användarorganisationer (t.ex. föräldra- och lärarorganisationer, barnskyddsgrupper, konsumentskyddsorgan
och organisationer för medborgerliga och digitala rättigheter). Forumet kommer att ge människor verksamma på såväl nationell som på europeisk nivå, särskilt de som deltar i medlemsstaternas program och initiativ, möjlighet att utbyta åsikter,
information och erfarenheter. Om lämpligt, bör forumet för ett säkrare Internet utbyta information och samarbeta med
berörda organisationer verksamma inom närliggande områden som nät- och informationssäkerhet.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). Direktivet ändrat genom förordning (EG)
nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
(2) EUT L 69, 16.3.2005, s. 67.
(3) Se de vägledande riktlinjerna för det nationella genomförandet av ramarna för självreglering för att skydda minderåriga och för den mänskliga värdigheten i online-, audiovisuella och informationstjänster i rekommendation 98/560/EG.
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Målen för Forumet för ett säkrare Internet är följande:

1)

Att stimulera nätverksskapande mellan lämpliga strukturer inom medlemsstaterna och upprätta förbindelser med organ
för självreglering utanför Europa.

2)

Att stimulera samförstånd och självreglering i frågor som kvalitetsklassificering av webbsidor, medieövergripande innehållsklassificering, klassificering och filtreringsmetoder, så att nya former av innehåll, t.ex. online-spel, och nya åtkomstformer, t.ex. mobiltelefoner, också omfattas.

3)

Att uppmuntra tjänsteleverantörer att utarbeta etiska regler för att se till att exempelvis förfaranden för anmälan och
protokollföring tillämpas på ett regelrätt sätt som erbjuder full insyn, att användare erbjuds information om säkrare
användning av Internet och om att telejourer finns för att anmäla olagligt innehåll.

4)

Att främja forskning om effektiviteten hos olika klassificeringsprojekt och filterteknik. Här kan användarorganisationer och forskningsinstitut vara värdefulla som samarbetspartner.

Resultaten från pågående och avslutade projekt som samfinansierats via program skall matas in i processen. Genom att skapa
en öppen plattform hjälper Forumet till att öka medvetenheten och uppmuntra kandidatländerna och andra tredjeländer att
delta, vilket skapar en internationell arena för att lösa ett globalt problem. Forumet skall därför se till att viktiga sammanslutningar som användarorganisationer (t.ex. föräldra- och lärarorganisationer, barnskyddsgrupper, konsumentskyddsorgan
och organisationer för medborgerliga och digitala rättigheter), branschen och offentliga organ är medvetna om, rådfrågas
om och bidrar till initiativ som syftar till säkrare användning, både inom gemenskapen och internationellt.

Deltagande i Forumet för ett säkrare Internet kommer att vara öppet för intresserade parter utanför gemenskapen och kandidatländerna. Det internationella samarbetet kommer att förstärkas genom en rundabordskonferens i samband med
Forumet för att garantera regelbundna diskussioner om bästa metoder, etiska regler, självreglering och kvalitetsklassificering. Kommissionen kommer att se till att samverkan med snarlika forum och liknande initiativ utnyttjas till fullo.

En anbudsinfordran kan komma att inledas för att upprätta ett sekretariat till stöd för Forumet för ett säkrare Internet, vilket
bland annat kan bestå av sakkunniga på olika områden som kan föreslå studieämnen, utarbeta arbetsdokument, leda diskussioner och protokollföra slutsatser.

En annan typ av verksamhet som kan få ekonomiskt stöd på gemenskapsnivå skulle till exempel kunna vara projekt för självreglering för att utforma gränsöverskridande etiska regler. Råd och stöd kan ges för att garantera samarbete på gemenskapsnivå genom nätverk mellan lämpliga organ inom medlemsstaterna och kandidatländerna och genom systematisk genomgång
och rapportering av relevanta rättsliga frågor och regleringsfrågor, för att bidra till att utveckla metoder för bedömning och
certifiering av självreglering, för att ge praktiskt stöd till länder som vill inrätta organ för självreglering och för att utvidga
samarbetet med organ för självreglering utanför Europa.

4.

HANDLINGSLINJE 4: ATT ÖKA MEDVETENHETEN

Åtgärder för att öka medvetenheten bör vidtas på en rad områden när det gäller olagligt, oönskat och skadligt
innehåll (även till exempel innehåll som anses olämpligt för barn och rasistiskt och främlingsfientligt innehåll) och bör om
lämpligt beakta närliggande frågor som rör konsumentskydd, dataskydd och informations- och nätverkssäkerhet
(virus/spam). Åtgärderna bör ta itu med material som distribueras både via World Wide Web och via nya former av interaktiv information och kommunikation som uppkommit genom den snabba spridningen av Internet och mobiltelefoni (t.ex.
icke-hierarkiska tjänster, bredbandsvideo, direktmeddelanden (”instant messaging”), chatt-rum, osv.).

Kommissionen kommer att fortsätta att vidta åtgärder för att uppmuntra kostnadseffektiva sätt att sprida information till ett
stort antal användare, särskilt genom att använda spridningsorganisationer och elektroniska spridningskanaler för att nå de
avsedda målgrupperna. Kommissionen kan särskilt överväga att använda sig av massmedia och distribution av informationsmaterial till skolor och Internetkaféer.
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Programmet kommer att ge stöd till lämpliga organ som väljs ut i en öppen ansökningsomgång, och som skall vara kontaktpunkter för att öka medvetenheten i varje enskild medlemsstat och i varje enskilt kandidatland. De skall också genomföra insatser och program för att öka medvetenheten i nära samarbete med alla berörda parter på nationell, regional och
lokal nivå. Europeiskt mervärde tillhandahålls genom en samordnande kontaktpunkt som skall upprätthålla ett nära samarbete med andra kontaktpunkter för att garantera ett utbyte av bästa praxis.

De organ som vill fungera som kontaktpunkter för ökad medvetenhet måste visa att de har ett starkt stöd från de nationella
myndigheterna. De bör ha ett tydligt uppdrag att utbilda allmänheten i säkrare användning av Internet och ny online-teknik
eller i medie- och informationskunskap och måste ha de ekonomiska resurser som krävs för att genomföra uppdraget.

Kontaktpunkterna för ökad medvetenhet förväntas

—

utforma en sammanhängande, intensiv och målinriktad kampanj för att öka medvetenheten via de lämpligaste kanalerna och med hänsyn till bästa metoder och erfarenhet från andra länder,

—

bilda och upprätthålla ett (formellt eller informellt) partnerskap med huvudaktörerna (myndigheter, press- och mediegrupper, sammanslutningar av Internetleverantörer, användarorganisationer, berörda aktörer på utbildningsområdet) och vidta åtgärder i sitt land när det gäller säkrare användning av Internet och ny online-teknik,

—

främja dialog och informationsutbyte, särskilt mellan berörda aktörer på utbildningsområdet och det tekniska området,

—

i förekommande fall samarbeta på områden som rör det här programmet, t.ex. inom de bredare områdena medie- och
informationskunskap eller konsumentskydd,

—

informera användarna om europeiska filterprogram och -tjänster och om telejourer och självregleringssystem,

—

aktivt samarbeta med andra nationella kontaktpunkter i det europeiska nätverket genom att utbyta information om
bästa metoder, delta i möten och utforma och genomföra en europeisk strategi, som vid behov anpassas till nationella
språkliga och kulturella preferenser,

—

tillhandahålla en grupp sakkunniga och tekniskt stöd för nyetablering av kontaktpunkter för ökad medvetenhet
(nya kontaktpunkter kan ”adopteras” av mer erfarna kontaktpunkter).

För att skapa bästa möjliga samarbete och effektivitet kommer finansiering att ges till den samordnande kontaktpunkten som
skall svara för den övergripande samordningen och ge logistiskt stöd till kontaktpunkter i varje medlemsstat, så att arbetet
blir synligt på Europanivå, kommunikationen och erfarenhetsutbytet fungerar och den lärdom man dragit kan tillämpas
löpande (t.ex. genom att anpassa material som används för att öka allmänhetens medvetenhet).

Den samordnande kontaktpunkten bör

—

tillhandahålla effektiv kommunikation och se till att utbyte av information och bästa metoder genomförs inom
nätverket,

—

tillhandahålla utbildning om säkrare användning av Internet och ny online-teknik för personal vid kontaktpunkter för
ökad medvetenhet (utbildning av handledare),

—

tillhandahålla tekniskt stöd till de kandidatländer som vill påbörja åtgärder för att öka medvetenheten,

—

samordna den sakkunskap och det tekniska stöd som kontaktpunkterna för ökad medvetenhet erbjuder för nyetablering av kontaktpunkter för ökad medvetenhet,

—

föreslå indikatorer och styra insamling, analys och utbyte av statistisk information om åtgärder för att öka medvetenheten och bedöma åtgärdernas inverkan,
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—

tillhandahålla infrastruktur för en enda samlad gränsöverskridande webbportal med relevant information om de resurser som finns för ökad medvetenhet och forskning med anpassat innehåll (eller lokala webbsidor om så är lämpligt),
som kan bestå av nyhetsnotiser, artiklar och månatliga nyhetsbrev på flera språk, samt synliggöra den verksamhet som
bedrivs av Forumet för ett säkrare Internet,

—

utvidga förbindelserna med verksamhet för ökad medvetenhet utanför Europa,

—

delta i Forumet för ett säkrare Internet och andra lämpliga evenemang, samordna input/feedback från nätverket för
ökad medvetenhet.

Jämförbar forskning kommer också att genomföras om hur människor, särskilt barn, använder ny online-teknik. Ytterligare
åtgärder på gemenskapsnivå kan till exempel omfatta stöd för särskilda barnvänliga Internettjänster eller ett pris för årets
bästa insats för att öka medvetenheten.
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BILAGA II
PRELIMINÄR FÖRDELNING AV UTGIFTERNA

1.

Bekämpning av olagligt innehåll

25-30 %

2.

Hantering av oönskat och skadligt innehåll

10-17 %

3.

Främjande av en säkrare miljö

4.

Ökande av medvetenheten

8-12 %
47-51 %
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BILAGA III
GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET

1.

Kommissionen kommer att genomföra programmet i enlighet med de tekniska specifikationer som anges i bilaga I.

2.

Programmet kommer att genomföras i form av indirekta åtgärder bestående av följande:

a)

Åtgärder med kostnadsdelning

i)

Pilotprojekt och åtgärder för bästa metoder. Tillfälliga projekt på områden som är relevanta för programmet,
även projekt som visar bästa metoder eller inbegriper innovativ användning av tillgänglig teknik.

ii)

Nätverk: nätverk som sammanför olika berörda parter så att verksamheten bedrivs inom hela Europeiska
unionen och kunskapsöverföring och samordning av verksamheten underlättas. De kan vara knutna till åtgärder för bästa metoder.

iii)

Tillämpad jämförbar forskning på Europanivå om hur människor, särskilt barn, använder ny online-teknik.

Gemenskapsfinansieringen skall i normalfallet inte överstiga 50 % av projektkostnaderna. Offentliga organ kan
ersättas med upp till 100 % av extrakostnaderna.

b)

Kompletterande åtgärder

Följande kompletterande åtgärder skall bidra till genomförandet av programmet eller till förberedandet av programmets framtida verksamhet:

i)

Benchmarking och opinionsundersökningar för att få fram tillförlitliga uppgifter om säkrare användning av
Internet och ny online-teknik för alla medlemsstater insamlade med användning av en jämförbar metod.

ii)

Teknisk bedömning av teknik, exempelvis filtrering som är avsedd att främja säkrare användning av Internet
och ny online-teknik. Vid bedömningen skall det även beaktas huruvida denna teknik bidrar till skyddet av
privatlivet.

iii)

Studier till stöd för programmet och dess handlingslinjer, inbegripet självreglering och arbetet inom Forumet
för ett säkrare Internet, eller förberedande av framtida verksamhet.

iv)

Pristävlingar om bästa metoder.

v)

Informationsutbyte, konferenser, seminarier, workshops eller andra möten och ledning av klusterverksamhet.

vi)

Verksamhet för spridning, information och kommunikation.

Åtgärder som syftar till saluföring av produkter, processer eller tjänster, marknadsföringsåtgärder och försäljningsreklam är undantagna.
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3.

Valet av åtgärder med kostnadsdelning kommer att baseras på de ansökningsomgångar som offentliggörs på kommissionens Internetsida, enligt gällande finansiella bestämmelser.

4.

En ekonomisk plan bör bifogas ansökan om gemenskapsstöd, där så är tillämpligt. Den skall innehålla en förteckning
över alla detaljer som rör finansieringen av projekten, inklusive det ekonomiska stöd som söks från gemenskapen, och
eventuellt annat stöd som söks eller beviljats från annat håll.

5.

Kompletterande åtgärder skall genomföras genom anbudsförfarande, enligt gällande finansiella bestämmelser.
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/14/EG
av den 11 maj 2005
om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG och 90/232/EEG samt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(2)

Stora framsteg i den riktningen har redan åstadkommits
genom rådets direktiv 72/166/EEG av den 24 april 1972
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan
ansvarighet (4), rådets andra direktiv 84/5/EEG av den
30 december 1983 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om ansvarsförsäkring för motorfordon (5),
rådets tredje direktiv 90/232/EEG av den 14 maj 1990 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon (6) och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG av
den 16 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon (fjärde direktivet om motorfordonsförsäkring) (7).

(3)

Gemenskapens system för motorfordonsförsäkring behöver aktualiseras och förbättras. Detta behov har bekräftats
genom det samråd som organiserats med branschföreningar, konsumenter och föreningar för trafikoffer.

(4)

För att undvika möjliga feltolkningar av bestämmelserna i
direktiv 72/166/EEG och underlätta försäkring av fordon
med tillfälliga registreringsskyltar bör definitionen av det
territorium där fordonet är normalt hemmahörande avse
territoriet i den stat vars registreringsskylt fordonet bär,
oavsett om denna skylt är permanent eller tillfällig.

(5)

Enligt direktiv 72/166/EEG skall fordon med falska eller
olagliga registreringsskyltar anses vara normalt hemmahörande i den medlemsstats territorium där de ursprungliga
registreringsskyltarna utfärdades. Denna bestämmelse
medför ofta att en nationell försäkringsbyrå måste bära de
ekonomiska konsekvenserna av olyckor som inte har något

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 47.2 första och tredje meningarna,
artikel 55 och artikel 95.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Ansvarsförsäkring för motorfordon (motorfordonsförsäkring) har stor betydelse för EU-medborgarna, både som
försäkringstagare och som skadelidande. Även för försäkringsföretagen är sådan försäkring av stort intresse, eftersom den står för en stor del av skadeförsäkringsrörelsen
inom gemenskapen. Motorfordonsförsäkringen påverkar
också den fria rörligheten för personer och fordon. Det bör
därför vara ett viktigt mål för gemenskapens åtgärder på
området för finansiella tjänster att den inre marknaden för
motorfordonsförsäkring förstärks och befästs.

(1) EGT C 227 E, 24.9.2002, s. 387.
(2) EUT C 95, 23.4.2003, s. 45.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 22 oktober 2003 (EUT C 82 E,
1.4.2004, s. 297), rådets gemensamma ståndpunkt av den 26 april
2004 (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 januari 2005 (ännu ej offentliggjord i EUT). Rådets
beslut av den 18 april 2005.

(4) EGT L 103, 2.5.1972, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv
84/5/EEG (EGT L 8, 11.1.1984, s. 17).
(5) EGT L 8, 11.1.1984, s. 17. Direktivet senast ändrat genom direktiv
90/232/EEG (EGT L 129, 19.5.1990, s. 33).
(6) EGT L 129, 19.5.1990, s. 33.
(7) EGT L 181, 20.7.2000, s. 65.
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samband med den medlemsstat där försäkringsbyrån i
fråga är etablerad. Utan att ändra det allmänna kriteriet att
det är registreringsskylten som avgör inom vilket territorium fordonet skall anses vara normalt hemmahörande,
bör en specialbestämmelse införas för olyckor som vållas
av fordon utan registreringsskylt eller med en registreringsskylt som inte, eller inte längre, tillhör fordonet. I sådana
fall, och endast i skaderegleringssyfte, bör det territorium
där olyckan inträffade anses vara det territorium inom vilket fordonet är normalt hemmahörande.

(6)

För att underlätta tolkningen och tillämpningen av termen
”stickprovskontroller” i direktiv 72/166/EEG bör de relevanta bestämmelserna förtydligas. Förbudet mot systematiska kontroller av innehav av motorfordonsförsäkring bör
gälla fordon som är normalt hemmahörande inom en
annan medlemsstats territorium och fordon som är normalt hemmahörande inom tredjelands territorium vid
inresa till det egna territoriet från en annan medlemsstat.
Endast icke-systematiska kontroller som inte är diskriminerande och som utförs inom ramen för en kontroll som
inte uteslutande syftar till försäkringskontroll får tillåtas.

(7)

Enligt artikel 4 a i direktiv 72/166/EEG får medlemsstaterna förordna om undantag från det allmänna kravet på
obligatorisk försäkring när det gäller fordon tillhöriga särskilda fysiska eller juridiska personer, offentliga eller privata. Vid olyckor som orsakats av dessa fordon skall den
medlemsstat som förordnar om undantag utse en myndighet eller ett organ som ersätter skadelidande vid olyckor i
en annan medlemsstat. För att se till att inte endast skadelidande vid olyckor som orsakats av dessa fordon utomlands
erhåller vederbörlig ersättning, utan även skadelidande vid
olyckor som sker i den medlemsstat där fordonet är normalt hemmahörande, oberoende av om de är bosatta på
den statens territorium eller inte, bör ovannämnda artikel
ändras. Dessutom bör medlemsstaterna se till att den förteckning över personer som är befriade från försäkringsplikt och de myndigheter eller organ som ansvarar för
ersättning till skadelidande vid olyckor som orsakats
av sådana fordon meddelas kommissionen för
offentliggörande.

(8)

Enligt artikel 4 b i direktiv 72/166/EEG får en medlemsstat
göra undantag från det allmänna kravet på obligatorisk
motorfordonsförsäkring när det gäller vissa slag av fordon
eller vissa fordon med särskild registreringsskylt. I detta fall
får de andra medlemsstaterna vid inresan på deras territorium kräva innehav av ett giltigt grönt kort eller att en
gränsförsäkring tecknats för att garantera ersättning till
skadelidande vid en olycka som dessa fordon kan orsaka

L 149/15

på deras territorium. Eftersom avskaffandet av gränskontroller inom gemenskapen inte gör det möjligt att säkerställa att fordon som korsar gränsen har försäkringsskydd,
kan ersättning därför inte längre garanteras för skadelidande vid olyckor som vållas utomlands. Det bör dessutom säkerställas att skadelidande får vederbörlig
ersättning inte endast vid olyckor som orsakats av dessa
fordon utomlands utan även vid olyckor i den medlemsstaten där fordonet är normalt hemmahörande. I detta syfte
bör medlemsstaterna behandla skadelidande vid olyckor
som orsakats av dessa fordon på samma sätt som skadelidande vid de olyckor som orsakats av oförsäkrade fordon.
I direktiv 84/5/EEG föreskrivs det nämligen att ersättning
av skadelidande vid olyckor som orsakats av oförsäkrade
fordon bör betalas av skadeersättningsorganet i den medlemsstat där olyckan ägde rum. Vid utbetalning till skadelidande vid olyckor med fordon för vilka undantaget
tillämpas bör skadeersättningsorganet ha ett ersättningskrav mot skadeersättningsorganet i den medlemsstat där
fordonet är normalt hemmahörande. Efter en period av
fem år från ikraftträdandet av detta direktiv bör kommissionen i förekommande fall mot bakgrund av erfarenheten
från tillämpningen och genomförandet av detta undantag
lägga fram förslag som syftar till att ersätta det eller upphäva det. Motsvarande bestämmelse i direktiv 2000/26/EG
bör också utgå.

(9)

För att klarlägga motorfordonsförsäkringsdirektivens tillämpningsområde i enlighet med artikel 299 i fördraget
bör hänvisningen till medlemsstaternas icke-europeiska
territorium i artikel 6 och artikel 7.1 i direktiv 72/166/EEG
utgå.

(10)

Medlemsstaternas skyldighet att se till att försäkringen
omfattar åtminstone vissa minimibelopp utgör ett viktigt
inslag för att säkerställa skydd av skadelidande. De minimibelopp som föreskrivs i direktiv 84/5/EEG bör inte bara
uppdateras för att ta hänsyn till inflationen utan även de
reala beloppen bör ökas för att förbättra skyddet av de skadelidande. Minimibeloppet för täckning av personskador
bör beräknas så att full och rättvis ersättning utgår till skadelidande med mycket svåra skador, under beaktande av
att olyckor med flera skadelidande är ovanliga och att antalet olyckor där flera skadelidande fått mycket svåra skador
vid ett och samma tillbud är lågt. Ett minimibelopp på
1 000 000 EUR för varje skadelidande eller
5 000 000 EUR för varje skadehändelse, oavsett antalet
skadelidande, är skäligt och lämpligt. För att underlätta
införandet av dessa minimibelopp bör en övergångsperiod
på fem år från genomförandedagen för detta direktiv fastställas. Medlemsstaterna bör öka beloppen till åtminstone
hälften av nivåerna senast 30 månader efter
genomförandedagen.
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(11)

För att säkerställa att minimibeloppet för täckningskapaciteten inte urholkas med tiden bör en klausul om regelbunden översyn införas, varvid man bör använda som referens
det europeiska konsumentprisindexet (EKPI) som offentliggörs av Eurostat i enlighet med rådets förordning (EG)
nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade
konsumentprisindex (1). Förfarandet för en sådan översyn
bör fastställas.

(12)

Direktiv 84/5/EEG, enligt vilket medlemsstaterna för att
förhindra bedrägerier kan begränsa eller hindra betalningar
från ersättningsorganet för skador orsakade av oidentifierade fordon, kan i vissa fall lägga hinder i vägen för berättigade ersättningar till skadelidande. Denna möjlighet att
välja att begränsa eller hindra ersättning med motiveringen
att fordonet inte identifierats bör inte kunna tillämpas om
organet har utbetalt ersättning för betydande personskador
till en skadelidande från den olycka där sakskadan uppstod.
Medlemsstaterna får, i fråga om sakskador, föreskriva en
självrisk för den skadelidande upp till den nivå som fastställs i nämnda direktiv. Villkoren för att personskador
skall betraktas som betydande skall fastställas enligt lagar
och andra författningar i den medlemsstat där olyckan
inträffar. Vid fastställandet av dessa villkor får medlemsstaten beakta bland annat om skadan har krävt sjukhusvård.

(13)

(14)

För närvarande ges medlemsstaterna en möjlighet i direktiv 84/5/EEG att, upp till ett angivet tak, godkänna självriskbelopp som den skadelidande skall ansvara för vid
sakskador som vållats av oförsäkrade fordon. Denna möjlighet minskar på ett omotiverat sätt skyddet för de skadelidande och verkar diskriminerande i förhållande till
skadelidande vid andra olyckor. Denna möjlighet bör därför inte längre tillåtas.

Rådets andra direktiv 88/357/EEG av den 22 juni 1988 om
samordning av lagar och andra författningar som avser
annan direkt försäkring än livförsäkring, och med bestämmelser avsedda att göra det lättare att effektivt utöva friheten att tillhandahålla tjänster (2), bör ändras så att det blir
möjligt för filialer till försäkringsföretag att verka som
representanter vid motorförsäkringsverksamhet, så som
redan sker i samband med andra försäkringstjänster än
motorfordonsförsäkring.

(1) EGT L 257, 27.10.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).
(2) EGT L 172, 4.7.1988, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2000/26/EG.
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(15)

Att samtliga passagerare i ett fordon omfattas av försäkringen är ett viktigt framsteg som uppnåtts genom nu gällande lagstiftning. Detta förhållande skulle dock äventyras
om passagerare uteslöts från försäkringsskyddet enligt
nationell lagstiftning eller vissa villkor i ett försäkringsavtal på grund av att de hade, eller borde ha haft, kännedom
om att föraren av fordonet vid tillfället för olyckan var
påverkad av alkohol eller av något annat berusningsmedel.
En passagerare har vanligen inte förutsättningar för att
kunna avgöra graden av berusning hos föraren. Målet att
motverka att personer som är påverkade av ett berusningsmedel kör bil uppnås inte genom att minska försäkringsskyddet för passagerare som drabbas av en olycka. Skyddet
för dessa passagerare genom den obligatoriska motorfordonsförsäkringen påverkar dock varken det ansvar som
passagerarna kan ha ådragit sig enligt den tillämpliga nationella lagstiftningen eller nivån på eventuella skadestånd vid
en enskild olycka.

(16)

Personskador och sakskador som drabbar fotgängare,
cyklister och andra icke-motoriserade trafikanter, vilka är
den minst skyddade parten vid olyckor, bör omfattas av
den obligatoriska försäkringen för det fordon som är
inblandat i olyckan om de skadelidande är berättigade till
ersättning i enlighet med nationell civilrätt. Denna bestämmelse skall inte påverka vare sig skadeståndsansvaret eller
nivån på skadestånden vid en enskild olycka enligt nationell lagstiftning.

(17)

Vissa försäkringsgivare inför i sina avtal klausuler enligt
vilka avtalet upphör att gälla om fordonet befinner sig
utanför den medlemsstat där det är registrerat under längre
tid än en viss angiven period. En sådan praxis strider mot
den princip som fastställs i direktiv 90/232/EEG, enligt vilken den obligatoriska motorfordonsförsäkringen skall
omfatta hela gemenskapens territorium på grundval av en
enda premie. Det bör därför särskilt anges att försäkringsskyddet skall fortsätta att gälla under hela avtalstiden, oavsett om fordonet under någon tid befinner sig i en annan
medlemsstat, dock utan att detta påverkar kraven på registrering av motorfordon i den nationella lagstiftningen i en
medlemsstat.

(18)

Åtgärder bör vidtas för att göra det lättare att skaffa försäkringsskydd för fordon som importeras från en medlemsstat till en annan, även om fordonet ännu inte
registrerats i införselmedlemsstaten. Ett tillfälligt undantag
bör kunna ges från den allmänna regeln för fastställandet
av den medlemsstat där risken är belägen. Under en period
av 30 dagar från och med det datum då fordonet levererades, ställdes till förfogande eller avsändes till köparen bör
införselmedlemsstaten anses vara den medlemsstat där risken är belägen.
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Den som önskar ingå ett nytt avtal om motorfordonförsäkring med ett annat försäkringsföretag bör kunna styrka
olyckor och försäkringsfall som inträffat under tiden för
det föregående avtalet. Försäkringstagaren bör ha rätt att
när som helst begära ett intyg om ersättningskrav i samband med det eller de fordon som har omfattats av försäkringsavtalet under åtminstone de senaste fem åren av
avtalsförhållandet, eller om avsaknad av sådana ersättningskrav. Försäkringsföretaget eller ett organ som kan ha
utsetts av en medlemsstat för att tillhandahålla obligatorisk
försäkring eller sådana intyg skall förse försäkringstagaren
med detta intyg inom 15 dagar från det att intyget
begärdes.

L 149/17

(24)

Enligt artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av
den 22 december 2000 om domstols behörighet och om
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens
område (1), jämförd med artikel 9.1 b i samma förordning,
kan den skadelidande framställa sitt krav till den ansvariga
partens försäkringsbolag i den medlemsstat där den skadelidande är bosatt.

(25)

Eftersom direktiv 2000/26/EG antogs före antagandet av
förordning (EG) nr 44/2001, vilken för flera medlemsstater har ersatt Brysselkonventionen av den 27 september 1968 i samma ämne, bör hänvisningen till denna
konvention anpassas i förekommande fall.

(26)

Rådets direktiv 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG och
90/232/EEG samt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2000/26/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

För att säkerställa ett tillfredsställande skydd av skadelidande vid trafikolyckor bör medlemsstaterna inte tillåta
försäkringsföretag att ta ut självrisk av en skadelidande
part.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(21)

Rätten att åberopa försäkringsavtalet och rikta anspråk
direkt mot försäkringsföretaget är av stor betydelse för
skyddet av personer som skadas i varje slag av trafikolycka.
Genom direktiv 2000/26/EG föreskrivs det redan rätt att
rikta anspråk direkt mot det försäkringsföretag som tillhandahåller ansvarsförsäkring för den ansvariga personen
för personer som skadas i olyckor som inträffar i en annan
medlemsstat än den där den skadelidande har sin stadigvarande bostad och som orsakats genom användning av fordon som är försäkrade och normalt hemmahörande i en
medlemsstat. För att underlätta snabb och effektiv skadereglering och för att kostsamma rättsliga förfaranden så
långt möjligt skall kunna undvikas bör denna rätt
utsträckas till alla som drabbas av trafikolyckor.

Ändring av direktiv 72/166/EEG

Direktiv 72/166/EEG ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.4 skall ändras på följande sätt:

a)

Första strecksatsen skall ersättas med följande:

”— territoriet för den stat med vars registreringsskylt
fordonet är försett, oavsett om skylten är permanent
eller tillfällig, eller”.

(22)

(23)

För att skyddet av skadelidande vid trafikolyckor skall förbättras i sin helhet bör förfarandet med motiverat ersättningsanbud som föreskrivs i direktiv 2000/26/EG
utsträckas till att omfatta varje slag av trafikolycka. Samma
förfarande bör också gälla på motsvarande sätt om olyckan
behandlas via det system av nationella försäkringsbyråer
som föreskrivs i direktiv 72/166/EEG.

För att göra det lättare för skadelidande att begära ersättning bör de informationscentrum som upprättats enligt
direktiv 2000/26/EG inte begränsa sin verksamhet till att
informera om olyckor som omfattas av det direktivet utan
kunna lämna samma slag av information om varje annan
trafikolycka.

b)

Följande strecksats skall läggas till:

”— i de fall där fordon som saknar registreringsskylt
eller har en registreringsskylt som inte, eller inte
längre, motsvarar fordonet blivit inblandade i en
olycka, den stats territorium inom vilket olyckan
inträffade, när det gäller skadereglering enligt artikel 2.2 första strecksatsen i detta direktiv eller enligt
artikel 1.4 i rådets andra direktiv 84/5/EEG av
den 30 december 1983 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ansvarsförsäkring för
motorfordon (*).
(*) EGT L 8, 11.1.1984, s. 17.”
(1) EGT L 12, 16.1.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2245/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 10).
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Artikel 2.1 skall ersättas med följande:
”1.
Medlemsstaterna skall avstå från att kontrollera innehav av ansvarsförsäkring för fordon som är normalt hemmahörande inom en annan medlemsstats territorium och för
fordon som är normalt hemmahörande inom tredje lands
territorium vid inresa till det egna territoriet från en annan
medlemsstats territorium. Medlemsstaterna får dock utföra
icke-systematiska kontroller av försäkringar under förutsättning att de genomförs på ett icke-diskriminerande sätt och
inom ramen för en kontroll som inte uteslutande syftar till
försäkringskontroll.”

3.

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:
a)

I artikel 6 och artikel 7.1 skall orden ”eller inom en medlemsstats icke-europeiska territorium” utgå.

Artikel 2
Ändring av direktiv 84/5/EEG

Artikel 1 i direktiv 84/5/EEG skall ersättas med följande:

”Artikel 1

I led a andra stycket
i)

skall första meningen ersättas med följande:
”En medlemsstat som förordnar om sådant undantag skall vidta lämpliga åtgärder för att se till att
ersättning utbetalas för sådan förlust eller skada
som orsakats inom dess territorium och inom en
annan medlemsstats territorium av fordon som tillhör ifrågavarande personer.”

ii)

1. Den försäkring som avses i artikel 3.1 i direktiv 72/166/EEG
skall obligatoriskt omfatta både sakskador och personskador.

2.
Varje medlemsstat skall, utan att det påverkar dess rätt att
fastställa högre garantibelopp, kräva att den obligatoriska försäkringen ger ersättning med minst följande:

a)

Vid personskador: ett minimibelopp på 1 000 000 EUR för
varje skadelidande eller 5 000 000 EUR per skadehändelse
oavsett antalet skadelidande.

b)

Vid sakskador: 1 000 000 EUR för varje skadehändelse oavsett antalet skadelidande.

skall sista meningen ersättas med följande:
”Den skall till kommissionen överlämna listan över
personer som undantagits från obligatorisk försäkring samt myndigheter eller organ som ansvarar för
ersättningen. Kommissionen skall offentliggöra
listan”

.
b)

4.
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I led b skall andra stycket ersättas med följande:
”I det fallet skall medlemsstaterna se till att sådana fordon som nämns i första stycket i detta led b behandlas
på samma sätt som fordon för vilka sådan försäkringsskyldighet som avses i artikel 3.1 inte har uppfyllts. Skadeersättningsorganet i den medlemsstat där olyckan
inträffat skall sedan kunna kräva ersättning från garantifonden enligt artikel 1.4 i direktiv 84/5/EEG i den medlemsstat där fordonet är normalt hemmahörande.
Efter en femårsperiod från och med tidpunkten för ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/14/EG av den 11 maj 2005 om ändring av rådets
direktiv 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG och
90/232/EEG samt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2000/26/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon (*) skall medlemsstaterna rapportera till kommissionen om genomförandet och den praktiska
tillämpningen av detta led b. Efter att ha gått igenom
rapporterna skall kommissionen vid behov lägga fram
förslag om att ersätta eller upphäva detta undantag.
(*) EUT L 149, 11.6.2005, s. 14”

Medlemsstaterna får vid behov införa en övergångsperiod på
högst fem år efter genomförandedagen för Europaparlamentets
och rådets direktiv 2005/14/EG av den 11 maj 2005 om ändring
av rådets direktiv 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG och
90/232/EEG
samt
Europaparlamentets
och
rådets
direktiv 2000/26/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon (*)
för att anpassa minimibeloppen för försäkringstäckningen till de
belopp som anges i denna punkt.

De medlemsstater som inför en sådan övergångsperiod skall
informera kommissionen om detta och ange övergångsperiodens
längd.

Senast 30 månader efter genomförandedagen för
direktiv 2005/14/EG skall medlemsstaterna höja garantierna till
åtminstone hälften av den nivå som föreskrivs i denna punkt.

3.
Efter ikraftträdandet av direktiv 2005/14/EG eller efter
utgången av någon av de övergångsperioder som avses i punkt 2
skall de belopp som anges i samma punkt ses över vart femte år,
med hänsyn till det europeiska konsumentprisindexet (EKPI)
enligt rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995
om harmoniserade konsumentprisindex (**).
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eloppen skall justeras automatiskt. Beloppen skall höjas med den
procentuella förändring som anges i EKPI för den aktuella perioden, dvs. de fem år som omedelbart föregår översynen, och rundas av uppåt till närmaste 10 000-tal EUR.

Kommissionen skall meddela de justerade beloppen till Europaparlamentet och rådet och se till att de offentliggörs i Europeiska
unionens officiella tidning.

L 149/19

7.
Varje medlemsstat skall tillämpa sina lagar och andra författningar vid utbetalning av ersättning från organet, dock inte i
strid med annan praxis som är förmånligare för den skadelidande.
(*) EUT L 149, 11.6.2005, s. 14.
(**) EGT L 257, 27.10.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom
Europaparlamentets
och
rådets
förordning
(EG)
nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).”

Artikel 3
4.
Varje medlemsstat skall inrätta eller auktorisera ett organ
med uppgift att svara för ersättning, åtminstone upp till den gräns
som den obligatoriska försäkringen skall ersätta, för sakskador
och personskador orsakade av oidentifierade fordon eller av fordon för vilka sådan obligatorisk försäkring som avses i punkt 1
inte tecknats.

Bestämmelserna i första stycket skall inte påverka medlemsstaternas rätt att anse ersättning från detta organ som subsidiär eller ej
och inte heller rätten att införa regler om skadereglering mellan
detta organ och den person eller de personer som är ansvariga för
olyckshändelsen och andra försäkringsgivare eller socialförsäkringsorgan som skall ersätta den skadelidande för samma skada.
Medlemsstaterna får dock inte tillåta att organet, som villkor för
betalning av ersättning, ställer krav på att den skadelidande kan
visa att den som är ansvarig inte har förmåga eller vägrar att
betala.

Ändring av direktiv 88/357/EEG

Artikel 12a.4 fjärde stycket andra meningen i direktiv
88/357/EEG skall utgå.

Artikel 4
Ändring av direktiv 90/232/EEG

Direktiv 90/232/EEG ändras på följande sätt:

1.

5. Den skadelidande skall alltid kunna vända sig direkt till detta
organ, som skall ha skyldighet att, på grundval av uppgifter som
inhämtats från den skadelidande, lämna denne ett motiverat
besked angående utbetalning av ersättning.

Medlemsstaterna får emellertid utesluta ersättning från organet till
förmån för personer som frivilligt har stigit in i det fordon som
orsakade sak- eller personskadan, om organet kan styrka att personerna visste att fordonet var oförsäkrat.

”Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att lagbestämmelser eller villkor i ett försäkringsavtal, som undantar en passagerare från ett sådant försäkringsskydd med hänvisning till att han eller hon visste eller
borde ha vetat att föraren vid olyckstillfället var påverkad av
alkohol eller något annat berusningsmedel, skall anses ogiltiga när det gäller skadeståndskrav från en sådan passagerare.”

2.

Villkoren för att personskador skall betraktas som betydande skall
fastställas enligt lagar och andra författningar i den medlemsstat
där olyckan inträffar. I detta avseende får medlemsstaterna beakta
bland annat om skadan har krävt sjukhusvård.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 1a

6.
Medlemsstaterna får begränsa eller utesluta ersättning från
organet när det gäller sakskador orsakade av oidentifierade
fordon.

Om organet emellertid har utbetalat ersättning för betydande personskador för någon skadelidande från samma olycka där sakskada orsakats av ett oidentifierat fordon får medlemsstaterna inte
utesluta ersättning för sakskada med motiveringen att fordonet
inte identifierats. Medlemsstaterna får dock föreskriva en självrisk
om högst 500 EUR för den skadelidande för sådan sakskada för
vilken den skadelidande kan vara ansvarig.

I artikel 1 skall följande stycke införas mellan första och andra
stycket:

Den försäkring som avses i artikel 3.1 i direktiv 72/166/EEG
skall omfatta personskador och sakskador som drabbar fotgängare, cyklister och andra icke-motoriserade trafikanter
som, till följd av en olycka där ett motorfordon är inblandat,
är berättigade till ersättning i enlighet med nationell civilrätt.
Denna artikel skall inte påverka vare sig skadeståndsansvaret
eller skadebeloppet.”

3.

I artikel 2 skall första strecksatsen ersättas med följande:

”— på grundval av en enda premie och för hela avtalstiden
omfatta hela gemenskapens territorium, även under
perioder när fordonet befinner sig i andra medlemsstater under avtalstiden, och”.
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Följande artiklar skall införas:

Vid olyckor som får regleras genom det system av nationella
försäkringsbyråer som föreskrivs i artikel 2.2 i direktiv
72/166/EEG skall medlemsstaterna införa samma förfarande
som i artikel 4.6 i direktiv 2000/26/EG. Vid tillämpningen av
detta förfarande skall varje hänvisning till försäkringsföretag
uppfattas som en hänvisning till nationell försäkringsbyrå
enligt definitionen i artikel 1.3 i direktiv 72/166/EEG.

”Artikel 4a

1.
Med avvikelse från artikel 2 d andra strecksatsen i
direktiv 88/357/EEG (*) skall, när ett fordon avsänds från en
medlemsstat till en annan, den medlemsstat där risken är
belägen anses vara införselmedlemsstaten omedelbart efter
att köparen accepterar mottagandet av fordonet, för en
period av 30 dagar, trots att fordonet inte är formellt registrerat i införselmedlemsstaten.

(*) Rådets andra direktiv 88/357/EEG av den 22 juni 1988
om samordning av lagar och andra författningar som
avser annan direkt försäkring än livförsäkring, och med
bestämmelser avsedda att göra det lättare att effektivt
utöva friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 172,
4.7.1988, s. 1). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG
(EGT L 181, 20.7.2000, s. 65).
(**) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG av
den 16 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon (fjärde
direktivet om motorfordonsförsäkring) (EGT L 181,
20.7.2000, s. 65).”

2.
Om fordonet är inblandat i en olycka under den tidsperiod som nämns i punkt 1 och inte är försäkrat, skall det
organ i införselmedlemsstaten som avses i artikel 1.4
i direktiv 84/5/EEG vara ersättningsskyldigt i enlighet med
artikel 1 i det direktivet.

Artikel 4b
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5.

Medlemsstaterna skall se till att försäkringstagaren skall ha
rätt att när som helst begära ett intyg om tredje mans skadeståndskrav i samband med det eller de fordon som har omfattats av försäkringsavtalet under åtminstone de senaste
fem åren av avtalsförhållandet, eller om avsaknad av sådana
ersättningskrav. Försäkringsföretaget eller ett organ som kan
ha utsetts av en medlemsstat för att tillhandahålla obligatorisk försäkring eller sådana intyg skall förse försäkringstagaren med detta intyg inom 15 dagar från det att intyget
begärdes.

Artikel 5.1 skall ersättas med följande:

”1.
Utan att det påverkar deras skyldigheter enligt
direktiv 2000/26/EG skall medlemsstaterna se till att de
informationscentrum som inrättats eller godkänts i enlighet
med artikel 5 i det direktivet ger den i artikeln angivna informationen till alla parter som varit inblandade i en trafikolycka orsakad av ett fordon som omfattas av försäkring i
enlighet med artikel 3.1 i direktiv 72/166/EEG.”

Artikel 4c

Artikel 5
Ändringar av direktiv 2000/26/EG

Försäkringsföretag skall inte tillämpa självrisk gentemot den
skadelidande parten i en olycka när det gäller den försäkring
som avses i artikel 3.1 i direktiv 72/166/EEG.
Direktiv 2000/26/EG skall ändras på följande sätt:
Artikel 4d
1.
Medlemsstaterna skall se till att skadelidande parter vid
olyckor vållade av ett fordon som omfattas av försäkring
enligt artikel 3.1 i direktiv 72/166/EEG har rätt att rikta
anspråk direkt mot det försäkringsföretag som tillhandahåller ansvarsförsäkring för den ansvariga personen.

Artikel 4e

Medlemsstaterna skall införa det förfarande som föreskrivs i
artikel 4.6 i direktiv 2000/26/EG (**) för skadereglering av
alla former av olyckor orsakade av fordon som omfattas av
försäkring i enlighet med artikel 3.1 i direktiv 72/166/EEG.

Följande skäl skall införas:

”(16a) Enligt artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 44/2001
av den 22 december 2000 om domstolsbehörighet
och om erkännande och verkställighet av domar på
privaträttens område (*), i kombination med artikel 9.1 b i samma förordning, kan den skadelidande
framställa sitt krav till den ansvariga partens försäkringsbolag i den medlemsstat där den skadelidande är
bosatt.
(*) EGT L 12, 16.1.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2245/2004 (EUT L 381,
28.12.2004, s. 10).”
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Artikel 6

Artikel 4.8 skall ersättas med följande:

Genomförande
”8.
Utnämning av en skaderegleringsrepresentant skall
inte i sig innebära att en filial öppnas enligt artikel 1 b i
direktiv 92/49/EEG och skaderegleringsrepresentanten skall
inte anses vara ett etableringsställe enligt artikel 2 c i
direktiv 88/357/EEG eller
— ett etableringsställe enligt Brysselkonventionen av
den 27 september 1968 om domstols behörighet och
om verkställighet av domar på privaträttens område (*) –
beträffande Danmark,
— ett etableringsställe enligt förordning (EG) nr 44/2001 –
beträffande de övriga medlemsstaterna.
(*) EGT C 27, 26.1.1998, s. 1 (konsoliderad version).”
3.

I artikel 5.1 a i direktiv 2000/26/EG skall punkt 2 ii utgå.

4.

Följande artikel skall införas:

1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv senast den 11 juni 2007. De skall genast underrätta kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs.
Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje
medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna får i enlighet med fördraget behålla eller
sätta i kraft bestämmelser som är mer förmånliga för den skadelidande parten än de bestämmelser som är nödvändiga för att följa
detta direktiv.
3.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 7

”Artikel 6a

Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs
i Europeiska unionens officiella tidning.

Centralt organ
Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att
underlätta de skadelidandes, deras försäkringsbolags och
deras rättsliga representanters tillgång till de grundläggande
uppgifter som behövs för skaderegleringen.
Dessa grundläggande uppgifter skall vid behov göras tillgängliga i elektronisk form vid ett centralt kontor i varje enskild
medlemsstat, och finnas tillgängliga för de parter som är
inblandade i ärendet, på deras egen begäran.”

Artikel 8
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Strasbourg den 11 maj 2005.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

J. P. BORRELL FONTELLES

N. SCHMIT

Ordförande

Ordförande
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/29/EG
av den 11 maj 2005
om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den
inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 2006/2004
(direktiv om otillbörliga affärsmetoder)
(Text av betydelse för EES)

i rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984
om vilseledande och jämförande reklam (3) minimikriterier
för harmonisering av lagstiftning om vilseledande reklam,
men medlemsstaterna hindras inte från att behålla eller
anta bestämmelser för att säkerställa en högre konsumentskyddsnivå. Bestämmelserna om vilseledande reklam varierar därför betydligt mellan medlemsstaterna.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

(4)

Dessa skillnader skapar ovisshet om vilka nationella
bestämmelser som gäller i fråga om otillbörliga affärsmetoder som skadar konsumentens ekonomiska intressen
och skapar flera hinder för näringsidkare och konsumenter. Dessa hinder medför ökade kostnader för företagen när
de utnyttjar den inre marknadens friheter, särskilt i samband med saluföring, reklamkampanjer och säljfrämjande
åtgärder över gränserna. De innebär också att konsumenterna blir osäkra på sina rättigheter och att deras förtroende för den inre marknaden undergrävs.

(5)

I brist på enhetliga regler på gemenskapsnivå kan, mot
bakgrund av Europeiska gemenskapernas domstols rättspraxis, hinder för etableringsfrihet eller för fri rörlighet för
varor och tjänster över gränserna motiveras så länge syftet
är att gagna erkända mål av allmänt intresse och så länge
hindren står i proportion till dessa mål. Mot bakgrund av
gemenskapens mål enligt fördragets och sekundärrättens
bestämmelser om fri rörlighet, gemenskapens sekundärlagstiftning och i enlighet med kommissionens politik om
kommersiella meddelanden – se kommissionens meddelande om uppföljning av grönboken om affärskommunikation på den inre marknaden – bör sådana hinder
undanröjas. De kan bara undanröjas genom att det på
gemenskapsnivå införs enhetliga regler som medför hög
konsumentskyddsnivå och genom att vissa rättsliga
begrepp klargörs på gemenskapsnivå i den omfattning som
krävs för att den inre marknaden skall fungera väl och för
att uppfylla kravet på rättssäkerhet.

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 153.1 och 153.3 a i fördraget skall gemenskapen bidra till att uppnå hög konsumentskyddsnivå
genom de åtgärder som beslutas enligt artikel 95 i detta.

(2)

I enlighet med artikel 14.2 i fördraget omfattar den inre
marknaden ett område utan inre gränser, där fri rörlighet
för varor och tjänster samt etableringsfrihet säkerställs. Att
utveckla tillbörliga affärsmetoder på området utan inre
gränser är nödvändigt för att främja utvecklingen av den
gränsöverskridande verksamheten.

(3)

Medlemsstaternas lagar om otillbörliga affärsmetoder skiljer sig mycket från varandra, vilket kan leda till märkbar
snedvridning av konkurrensen och hindra den inre marknaden från att fungera smidigt. Vad gäller reklam fastställs

(1) EUT C 108, 30.4.2004, s. 81.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 20 april 2004 (EUT C 104 E,
30.4.2004, s. 260), rådets gemensamma ståndpunkt av den 15 november 2004 (EUT C 38 E, 15.2.2005, s. 1), Europaparlamentets ståndpunkt av den 24 februari 2005 (ännu ej offentliggjord i EUT) och
rådets beslut av den 12 april 2005.

(3) EGT L 250, 19.9.1984, s. 17. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG (EGT L 290, 23.10.1997, s. 18).
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Genom detta direktiv tillnärmas därför medlemsstaternas
lagstiftning om otillbörliga affärsmetoder, inklusive otillbörlig reklam, som direkt skadar konsumenternas ekonomiska intressen och därigenom indirekt skadar legitima
konkurrenters ekonomiska intressen. I enlighet med proportionalitetsprincipen skyddar detta direktiv konsumenterna från konsekvenserna av sådana otillbörliga
affärsmetoder, men hänsyn har tagits till att de ibland har
försumbar effekt. Det omfattar eller påverkar inte nationell
lagstiftning om otillbörliga affärsmetoder som enbart skadar konkurrenters ekonomiska intressen eller som gäller
transaktioner mellan näringsidkare. I full överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen kommer medlemsstaterna, om de så önskar, att även i fortsättningen reglera
sådana metoder i enlighet med gemenskapslagstiftningen.
Detta direktiv omfattar eller påverkar inte heller de bestämmelser i direktiv 84/450/EEG som gäller reklam som är vilseledande för företag men inte för konsumenter och
jämförande reklam. Vidare påverkas inte heller vedertagna
reklam- och marknadsföringsmetoder som legitim produktplacering, märkesdifferentiering eller erbjudanden
vilka legitimt kan inverka på konsumenternas uppfattning
om en produkt och påverka deras beteende utan
att försvaga konsumentens förmåga att fatta ett
välgrundat beslut.

Detta direktiv omfattar affärsmetoder som direkt syftar till
att påverka konsumenternas affärsbeslut beträffande produkter. Det omfattar inte affärsmetoder som tillämpas
främst i andra syften däribland kommersiella meddelanden
som riktar sig till investerare, till exempel årsrapporter och
reklammaterial för företag. Det omfattar inte rättsliga krav
när det gäller smak och anständighet, där det finns stora
variationer mellan medlemsstaterna. Sådana affärsmetoder
som att i kommersiellt syfte tilltala människor på gatorna
kan av kulturella skäl vara icke önskvärt i många medlemsstater. Medlemsstaterna bör därför även i fortsättningen
med hänvisning till smak och anständighet kunna förbjuda
affärsmetoder på sitt territorium i överensstämmelse med
gemenskapsrätten även om sådana metoder inte begränsar
konsumenternas valfrihet. Vid tillämpningen av detta
direktiv, särskilt generalklausulerna i det, bör det göras
en noggrann bedömning av omständigheterna i det
enskilda fallet.

Genom detta direktiv skyddas direkt konsumenternas ekonomiska intressen mot otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter.
Därigenom skyddas indirekt även legitim affärsverksamhet
från konkurrenter som inte följer detta direktivs bestämmelser och sund konkurrens säkerställs inom det område
direktivet omfattar. Det finns naturligtvis andra affärsmetoder som, även om de inte skadar konsumenterna, kan
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skada konkurrenter och företagskunder. Kommissionen
bör noggrant undersöka om gemenskapen behöver vidta
åtgärder mot illojal konkurrens som sträcker sig utöver
direktivets ram och om så krävs lägga fram ett lagförslag
som omfattar även dessa aspekter av illojal konkurrens.

(9)

Detta direktiv påverkar inte talan som väcks av enskilda
personer som skadats av en otillbörlig affärsmetod. Det
påverkar inte heller tillämpningen av gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser om avtalsrätt, immaterialrätt, produkters hälso- och säkerhetsaspekter,
etableringsvillkor och auktoriseringsförfaranden, däribland
sådana som i enlighet med gemenskapens lagstiftning
hänför sig till spelverksamhet, eller gemenskapens konkurrensbestämmelser och tillhörande nationella genomförandebestämmelser. Medlemsstaterna kommer alltså
fortfarande att kunna behålla eller införa restriktioner och
förbud mot affärsmetoder för att skydda sina konsumenters hälsa och säkerhet oavsett var näringsidkaren är etablerad, till exempel i fråga om alkohol, tobak eller
farmaceutiska produkter. De finansiella tjänsternas liksom
den fasta egendomens komplexitet och de allvarliga risker
som är förbundna med dessa tjänster gör att utförliga krav
måste fastställas, bland annat faktiska skyldigheter för
näringsidkarna. När det gäller finansiella tjänster och fast
egendom påverkar detta direktiv därför inte medlemsstaternas rätt att gå utöver dess bestämmelser för att skydda
konsumenternas ekonomiska intressen. Det är inte lämpligt att i detta direktiv reglera certifiering och angivelser av
finhalt för artiklar av ädelmetall.

(10)

Sambandet mellan detta direktiv och befintlig gemenskapslagstiftning måste vara tydligt, särskilt när detaljerade
bestämmelser om otillbörliga affärsmetoder gäller specifika
branscher. Genom detta direktiv ändras därför
direktiv 84/450/EEG, Europaparlamentets och rådets
direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal (1), Europaparlamentets och rådets
direktiv 98/27/EG av den 19 maj 1998 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (2) samt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av
den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter (3). Det här direktivet skall
följaktligen tillämpas endast i den mån det saknas särskild
gemenskapslagstiftning beträffande vissa aspekter av otillbörliga affärsmetoder, exempelvis informationskrav och

(1) EGT L 144, 4.6.1997, s. 19. Direktivet ändrat genom direktiv
2002/65/EG (EGT L 271, 9.10.2002, s. 16).
(2) EGT L 166, 11.6.1998, s. 51. Direktivet senast ändrat genom
direktiv 2002/65/EG.
(3) EGT L 271, 9.10.2002, s. 16.
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regler för hur informationen skall delges konsumenterna.
Detta direktiv skyddar konsumenterna när det inte finns
någon branschlagstiftning på gemenskapsnivå och hindrar
näringsidkare från att ge ett felaktigt intryck av en produkts
beskaffenhet. Detta är särskilt viktigt när det gäller komplexa produkter som innebär stora risker för konsumenten, exempelvis vissa finansiella tjänster. Detta direktiv
kompletterar följaktligen de delar av gemenskapens regelverk som är tillämpliga på affärsmetoder som skadar konsumenternas ekonomiska intressen.

(11)

Den höga grad av konvergens som uppnås genom detta
direktivs bestämmelser om tillnärmning av nationella
bestämmelser innebär hög gemensam konsumentskyddsnivå. Genom detta direktiv fastställs ett enda generellt förbud mot de otillbörliga affärsmetoder som snedvrider
konsumentens ekonomiska beteende. I detta direktiv fastställs också bestämmelser om aggressiva affärsmetoder,
som för närvarande inte är reglerade på gemenskapsnivå.

(12)

Harmoniseringen medför att rättssäkerheten kommer att
öka avsevärt för både konsumenter och näringsidkare.
Både konsumenter och näringsidkare kommer att kunna
förlita sig på en enda rättslig ram, grundad på tydligt definierade rättsliga begrepp som reglerar alla aspekter av otillbörliga affärsmetoder inom hela EU. Resultatet blir att de
hinder avlägsnas som är följden av splittrade bestämmelser om otillbörliga affärsmetoder som skadar konsumentens ekonomiska intressen och att en inre marknad kan
upprättas på området.

bestämmelser om vilseledande reklam, vilseledande metoder i två kategorier, nämligen vilseledande handlingar och
vilseledande underlåtenhet. Vad gäller underlåtenhet fastställs i detta direktiv ett begränsat antal viktiga upplysningar som konsumenten behöver för att kunna fatta ett
välgrundat affärsbeslut. Dessa upplysningar måste inte ges
i all reklam, utan bara vid köperbjudanden från näringsidkaren, vilket är ett i direktivet tydligt definierat begrepp.
Den strategi med fullständig harmonisering som valts för
detta direktiv innebär inte ett hinder för medlemsstaterna
att i nationell lag ange de viktigaste särdragen hos bestämda
produkter, t.ex. samlarföremål eller elektriska varor, om ett
utelämnande av sådan information skulle vara väsentligt
vid ett köperbjudande. Avsikten med detta direktiv är inte
att inskränka konsumenternas val genom förbud mot
marknadsföring av varor som liknar andra varor om inte
denna likhet förvirrar konsumenterna i fråga om varans
kommersiella ursprung och därmed är vilseledande. Detta
direktiv bör inte påverka tillämpningen av befintlig gemenskapslagstiftning enligt vilken valet mellan flera alternativ
till bestämmelser om konsumentskydd på området affärsmetoder uttryckligen överlämnas till medlemsstaterna.
Detta direktiv bör i synnerhet inte påverka tillämpningen
av artikel 13.3 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling
av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för
elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och
elektronisk kommunikation) (1).

(15)

(13)

För att uppnå gemenskapens mål genom att avlägsna hinder för den inre marknaden är det nödvändigt att ersätta de
olika generalklausuler och rättsprinciper som medlemsstaterna tillämpar för närvarande. Det enda gemensamma
generella förbudet som införs genom detta direktiv täcker
därför otillbörliga affärsmetoder som snedvrider konsumentens ekonomiska beteende. För att främja konsumenternas förtroende bör det generella förbudet tillämpas på
samma sätt i fråga om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas utan att ett avtalsförhållande föreligger mellan
näringsidkare och konsument eller när ett avtal ingås och
fullgörs. Det generella förbudet kompletteras med bestämmelser om de två typer av otillbörliga affärsmetoder som
är absolut vanligast, nämligen vilseledande och aggressiva
metoder.

(14)

Det är önskvärt att till vilseledande affärsmetoder räkna
sådana metoder, inklusive vilseledande reklam, som genom
att vilseleda konsumenten hindrar denne från att fatta ett
välgrundat och därmed effektivt beslut. I detta direktiv
klassificeras, i enlighet med medlemsstaters lagar och
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När det i gemenskapslagstiftningen fastställs krav på information i samband med marknadskommunikation, reklam
och saluföring skall denna information betraktas som
väsentlig information enligt detta direktiv. Medlemsstaterna kommer att kunna behålla eller skärpa kraven på
information i avtalsrättsliga sammanhang och med avtalsrättsliga konsekvenser när detta är tillåtet enligt minimiklausulerna i gemenskapens gällande rättsakter. En icke
uttömmande förteckning över sådana informationskrav i
regelverket återfinns i bilaga II. Med tanke på den fullständiga harmonisering som införs genom detta direktiv är det
endast den information som krävs enligt gemenskapslagstiftningen som anses som väsentlig i den mening som
avses i artikel 7.5 i detta direktiv. Om medlemsstaterna har
infört informationskrav utöver dem som anges i gemenskapslagstiftningen, på grundval av minimiklausuler, är det
enligt detta direktiv inte en underlåtenhet att utelämna
denna ytterligare information. Medlemsstaterna kan däremot, när minimiklausulerna i gemenskapslagstiftningen så
tillåter, behålla eller införa striktare bestämmelser i enlighet med gemenskapslagstiftningen för att säkerställa en
högre nivå för skyddet av konsumenternas individuella
avtalsmässiga rättigheter.

(1) EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.
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(16)

Bestämmelserna om aggressiva affärsmetoder bör omfatta
de metoder som avsevärt inskränker konsumentens valfrihet. Hit hör metoder med inslag av trakasseri, tvång, inklusive fysiskt våld, och otillbörlig påverkan.

(17)

Det är önskvärt att, för större rättssäkerhet, fastställa vilka
affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga. Bilaga I innehåller därför en fullständig förteckning
över sådana metoder. Endast dessa affärsmetoder skall
kunna bedömas som otillbörliga utan prövning från fall till
fall utifrån bestämmelserna i artiklarna 5–9. Förteckningen
kan ändras endast genom en översyn av detta direktiv.

(18)

(19)

Det är på sin plats att skydda alla konsumenter från otillbörliga affärsmetoder; emellertid har Europeiska gemenskapernas domstol, vid de avgöranden som rört fall om
annonsering efter det att direktiv 84/450/EEG antagits,
funnit det nödvändigt att bedöma deras inverkan på en
tänkt typisk konsument. I enlighet med proportionalitetsprincipen, och för att det skydd som direktivet innebär faktiskt skall kunna förverkligas, utgår detta direktiv från
genomsnittskonsumenten som är normalt informerad
samt skäligen uppmärksam och upplyst, med beaktande av
sociala, kulturella och språkliga faktorer och i enlighet med
domstolens tolkning, men direktivet innehåller också
bestämmelser för att förhindra exploatering när kunders
egenskaper gör dem särskilt sårbara för otillbörliga affärsmetoder. Om en affärsmetod är särskilt riktad till en viss
konsumentgrupp, till exempel barn, är det önskvärt att
affärsmetodens inverkan bedöms ur ett perspektiv som är
representativt för den genomsnittliga medlemmen i denna
grupp. Därför är det lämpligt att i förteckningen över
metoder som under alla omständigheter skall betraktas
som otillbörliga infoga en bestämmelse som, utan att innebära ett totalförbud mot reklam riktad till barn, skyddar
barn från direkta uppmaningar att köpa. Begreppet genomsnittskonsument är inte ett statistiskt begrepp. De nationella domstolarna och myndigheterna måste använda sitt
eget omdöme, med beaktande av domstolens rättspraxis,
när de fastställer genomsnittskonsumentens typiska reaktion i ett givet fall.

När särskilda förhållanden som ålder, fysiska eller psykiska
handikapp eller lättrogenhet gör vissa konsumenter särskilt
känsliga för en affärsmetod eller för den produkt metoden
avser, och endast dessa konsumenters ekonomiska beteende torde snedvridas av metoden på ett sätt som näringsidkaren rimligen kan förutse, bör det säkerställas att dessa
får tillräckligt skydd genom att metoden bedöms ur ett perspektiv som är representativt för den genomsnittliga medlemmen i denna grupp.
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(20)

Det är lämpligt att ge uppförandekoderna en roll som gör
det möjligt för näringsidkarna att faktiskt tillämpa detta
direktivs principer på specifika ekonomiska områden.
Inom branscher där särskilda tvingande krav reglerar
näringsidkarnas uppförande är det lämpligt att kraven även
omfattar krav på god yrkessed inom branschen. Den kontroll som utförs av kodutfärdaren, nationellt eller på
gemenskapsnivå, i syfte att undanröja otillbörliga affärsmetoder bör uppmuntras, eftersom den kan innebära att
administrativa eller rättsliga åtgärder inte behöver tillgripas. För att få till stånd en hög konsumentskyddsnivå kan
konsumentorganisationerna informeras och engageras i
utformningen av uppförandekoder.

(21)

Personer eller organisationer som enligt nationell lagstiftning anses ha berättigat intresse i frågan måste ha laglig
möjlighet att inleda förfaranden mot otillbörliga affärsmetoder, antingen inför domstol eller inför en förvaltningsmyndighet med behörighet att fatta beslut i frågor som rör
klagomål, eller inleda relevanta rättsliga förfaranden. Bevisbördan måste fastställas i nationell lagstiftning, men domstolar och administrativa myndigheter bör ges möjlighet
att kräva att näringsidkare lägger fram bevis för riktigheten av faktapåståenden som de har gjort.

(22)

Det är nödvändigt att medlemsstaterna fastställer sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna i detta direktiv och
se till att dessa verkställs. Sanktionerna skall vara effektiva,
proportionella och avskräckande.

(23)

Eftersom målen med detta direktiv, att undanröja de hinder på den inre marknaden som orsakas av nationell lagstiftning om otillbörliga affärsmetoder och att säkerställa
en hög gemensam konsumentskyddsnivå genom tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om
otillbörliga affärsmetoder, inte i tillräcklig utsträckning kan
uppnås av medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget.
I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel
går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att
undanröja hindren på den inre marknaden och uppnå en
hög konsumentskyddsnivå.

(24)

Detta direktiv bör ses över, så att det säkerställs att hindren
på den inre marknaden har motverkats och att en hög konsumentskyddsnivå uppnås. Översynen kan medföra att
kommissionen lägger fram ett förslag till ändring av detta
direktiv, där det kan ingå en begränsad utvidgning av
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undantaget i artikel 3.5 och/eller ändringar av annan konsumentskyddslagstiftning som återspeglar kommissionens
konsumentskyddsstrategi med dess åtagande att se över det
befintliga regelverket för att uppnå en hög gemensam nivå
på konsumentskyddet.
(25)

Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns bland annat i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna.

11.6.2005

e)

att avsevärt snedvrida konsumentens ekonomiska beteende: att
använda en affärsmetod i syfte att i märkbar mån försämra
konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut och
därmed få konsumenten att fatta ett annat affärsbeslut än vad
som annars skulle ha varit fallet.

f)

uppförandekod: en överenskommelse eller en uppsättning regler som inte föreskrivs i en medlemsstats lagar och andra författningar om hur näringsidkare som förbinder sig att iaktta
koden skall förhålla sig till en eller flera angivna affärsmetoder eller inom en eller flera angivna branscher.

g)

kodutfärdare: det organ, vilket även kan vara en näringsidkare
eller en grupp av näringsidkare, som ansvarar för att utforma
och se över en uppförandekod och/eller övervaka att koden
efterlevs av dem som förbundit sig att iaktta den.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1
Syfte
Syftet med detta direktiv är att bidra till att den inre marknaden
fungerar korrekt och att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå
genom att tillnärma medlemsstaternas lagar och andra författningar avseende otillbörliga affärsmetoder som skadar konsumenternas ekonomiska intressen.

Artikel 2

h) god yrkessed: den nivå av fackmässighet och aktsamhet som en
näringsidkare skäligen kan förväntas visa gentemot konsumenterna motsvarande hederlig marknadspraxis och/eller
den allmänna principen om god tro i näringsidkarens
bransch.

i)

köperbjudande: kommersiellt meddelande som beskriver en
produkts egenskaper och pris, på ett sätt som är lämpligt för
den typ av kommersiellt meddelande det gäller, och på så sätt
gör det möjligt för en kund att köpa produkten.

j)

otillbörlig påverkan: utnyttjande av en maktställning i förhållande till konsumenten för att utöva påtryckning, även utan
fysiskt våld eller hot om sådant, på ett sätt som avsevärt
inskränker konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat
beslut.

k)

affärsbeslut: ett beslut som fattas av en konsument om huruvida, hur och under vilka förutsättningar en produkt skall
köpas, om hela eller delar av köpesumman skall betalas, om
produkten skall behållas eller överlåtas eller om en avtalsenlig rättighet i samband med produkten skall utnyttjas oavsett
om konsumenten beslutar att handa eller att avstå från att
handla.

l)

reglerat yrke: en eller flera former av yrkesverksamhet där
bestämda yrkeskvalifikationer direkt eller indirekt krävs
genom lagar och andra författningar för tillträde till eller utövande av verksamheten eller någon form av denna.

Definitioner
I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser
som här anges:
a)

konsument: en fysisk person som, med avseende på affärsmetoder som omfattas av detta direktiv, handlar för ändamål
som ligger utanför dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke.

b)

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som, med avseende på de affärsmetoder som omfattas av detta direktiv,
handlar för ändamål som ligger inom ramen för dennes
näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke
samt den som handlar i näringsidkarens namn eller för dennes räkning.

c)

produkt: alla typer av varor och tjänster, även fast egendom,
rättigheter och skyldigheter.

d)

affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter (nedan även kallade affärsmetoder): en näringsidkares
handling, underlåtenhet, beteende, företrädande eller kommersiella meddelande (inklusive reklam och saluföring) i
direkt relation till marknadsföring, försäljning eller leverans
av en produkt till en konsument.
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L 149/27

Tillämpningsområde

9.
När det gäller ”finansiella tjänster” enligt definitionen i
direktiv 2002/65/EG och fast egendom får medlemsstaterna på
det område som tillnärmas genom detta direktiv ställa mer
inskränkande eller mer föreskrivande krav än enligt det här
direktivet.

1.
Detta direktiv skall tillämpas på otillbörliga affärsmetoder
som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på det sätt
som anges i artikel 5, före, under och efter en affärstransaktion
som gäller en produkt.

10.
Detta direktiv skall inte gälla tillämpningen av medlemsstaternas lagar och andra författningar om certifiering och angivelse av finhalt för artiklar av ädelmetall.

Artikel 3

Artikel 4
2.
Detta direktiv skall inte påverka avtalsrättslig lagstiftning,
särskilt inte regler om avtals giltighet, ingående eller verkan.

3.
Detta direktiv skall inte påverka några bestämmelser på
gemenskapsnivå eller nationell nivå avseende produkters hälsooch säkerhetsaspekter.

Inre marknaden

Medlemsstaterna får inte begränsa friheten att tillhandahålla tjänster eller den fria rörligheten för varor av anledningar som omfattas av det område som tillnärmas genom detta direktiv.

KAPITEL 2
OTILLBÖRLIGA AFFÄRSMETODER

4.
Om bestämmelserna i detta direktiv står i strid med andra
gemenskapsbestämmelser som reglerar specifika aspekter av otillbörliga affärsmetoder, skall de senare ha företräde och tillämpas
på dessa specifika aspekter.

5.
Medlemsstaterna skall under en period på sex år från och
med den 12 juni 2007 fortsätta att få tillämpa nationella bestämmelser, inom det område som tillnärmas genom detta direktiv,
vilka är mer inskränkande eller mer föreskrivande än bestämmelserna i detta direktiv och vilka genomför direktiv som innehåller
klausuler om minsta harmonisering. Dessa åtgärder måste vara
väsentliga för att tillförsäkra att konsumenterna ges tillräckligt
skydd mot otillbörliga affärsmetoder och måste stå i proportion
till detta mål. Den översyn som anges i artikel 18 får, om så anses
lämpligt, inbegripa ett förslag om att förlänga undantaget för
ytterligare en begränsad period.

Artikel 5
Förbud mot otillbörliga affärsmetoder

1.

Otillbörliga affärsmetoder skall vara förbjudna.

2.

En affärsmetod skall vara otillbörlig om den

a)

och

b)
6.
Medlemsstaterna skall omgående underrätta kommissionen
om eventuella nationella bestämmelser som tillämpas med stöd
av punkt 5.

7.
Detta direktiv skall inte påverka de bestämmelser som reglerar domstolars behörighet.

8. Detta direktiv skall inte påverka de villkor som medlemsstaterna enligt gemenskapslagstiftningen får ålägga yrkesutövare för
etablering eller auktorisation, etiska uppförandekoder eller andra
särskilda bestämmelser för reglerade yrken som syftar till att vidmakthålla högt ställda integritetsnormer för yrkesutövaren.

strider mot god yrkessed,

innebär, eller sannolikt kommer att innebära, avsevärd snedvridning av det ekonomiska beteendet i förhållande till produkten hos den genomsnittskonsument som affärsmetoden
riktar sig till eller som nås av metoden, eller den genomsnittliga gruppmedlemmen om affärsmetoden riktar sig till en viss
konsumentgrupp.

3. Affärsmetoder som sannolikt kommer att innebära avsevärd
snedvridning av det ekonomiska beteendet endast hos en tydligt
identifierbar grupp av konsumenter som på grund av mentala
eller fysiska handikapp, ålder eller lättrogenhet är särskilt känsliga för metoden eller den produkt metoden avser, på ett sätt som
näringsidkaren rimligen kan förväntas förutse, skall bedömas ur
ett perspektiv som är representativt för den genomsnittliga medlemmen i denna grupp. Detta skall inte påverka sedvanlig och
legitim praxis att i reklam göra överdrivna påståenden eller påståenden som inte är avsedda att uppfattas i bokstavlig mening.
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Affärsmetoder skall anses otillbörliga om de
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f)

Typen av näringsidkare eller agent, deras kännetecken och
rättigheter, t.ex. identitet och tillgångar, meriter, status, godkännande, tillhörighet eller anslutning samt innehav av industriella, kommersiella eller immateriella rättigheter, eller
priser och belöningar som näringsidkaren tilldelats.

g)

Konsumentens rättigheter, inklusive bytes- eller återbetalningsrätt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande
försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade
garantier (1), och de risker denne kan utsättas för.

är vilseledande enligt artiklarna 6 och 7,

eller

b)

aggressiva enligt artiklarna 8 och 9.

5. Bilaga I innehåller förteckningen över de affärsmetoder som
under alla omständigheter skall betraktas som otillbörliga. Samma
förteckning skall gälla i alla medlemsstater och får ändras endast
genom en översyn av detta direktiv.

Avsnitt 1

2.
En affärsmetod skall också anses vara vilseledande om den,
i sitt sammanhang, med beaktande av alla dess särdrag och av
omständigheterna kring den, medför eller sannolikt kommer att
medföra att genomsnittskonsumenten fattar ett affärsbeslut som
denne normalt inte skulle ha fattat, och metoden omfattar

Vilseledande affärsmetoder
a)

marknadsföring av en produkt, inbegripet jämförande
reklam, som orsakar förväxling med en konkurrents produkter, varumärken, varunamn eller särskiljande kännetecken,

b)

underlåtenhet från näringsidkarens sida att fullgöra åtaganden i uppförandekoder som näringsidkaren åtagit sig att följa,
om

Artikel 6
Vilseledande handlingar

1.
En affärsmetod skall anses vara vilseledande om den inbegriper oriktig information och således är falsk eller om den på
något sätt, även genom den allmänna utformningen – även om
informationen är korrekt i sak – vilseleder eller sannolikt kommer att vilseleda genomsnittskonsumenten i ett eller flera av följande avseenden, samt i endera fallet medför eller sannolikt
kommer att medföra att denne fattar ett affärsbeslut som han
annars inte skulle ha fattat:

i)

åtagandet inte utgör en målsättning utan är fast och kan
kontrolleras,

och
a)

Produktens förekomst eller beskaffenhet.

b)

Produktens utmärkande egenskaper, som t.ex. dess tillgänglighet, fördelar, risker, utförande, sammansättning, tillbehör,
kundservice efter försäljning och reklamationshantering,
metod och datum för tillverkning eller tillhandahållande,
leverans, ändamålsenlighet, användningsområde, kvantitet,
specifikation, geografiskt eller kommersiellt ursprung eller
det resultat som kan förväntas av användningen, eller resultat och egenskaper som framkommit vid provningar eller
undersökningar som utförts på produkten ifråga.

c)

Omfattningen av näringsidkarens åtaganden, motivet för
affärsmetoden och typen av säljförfarande, eventuella uttalanden eller symboler som gäller direkt eller indirekt stöd för
eller godkännande av näringsidkaren eller produkten.

d)

Priset eller hur priset beräknas, eller förekomsten av särskilda
prisfördelar.

e)

Behovet av service, reservdelar, byte eller reparation.

ii)

näringsidkaren inom ramen för en affärsmetod anger att
han måste följa koden.

Artikel 7
Vilseledande underlåtenhet

1.
En affärsmetod skall anses vara vilseledande om den, i sitt
sammanhang och med beaktande av alla dess särdrag och omständigheterna kring den samt av kommunikationsmediets begränsningar, innebär att näringsidkaren underlåter att lämna väsentlig
information som genomsnittskonsumenten, beroende på sammanhanget, behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut och
därigenom medför, eller sannolikt kommer att medföra, att
genomsnittskonsumenten fattar ett affärsbeslut som denne annars
inte skulle ha fattat.

(1) EGT L 171, 7.7.1999, s. 12.
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2.
Det skall även anses vara vilseledande underlåtenhet om en
näringsidkare, med hänsyn till de omständigheter som beskrivs i
punkt 1, döljer sådan väsentlig information som avses i den punkten eller ger sådan information på ett oklart, obegripligt, tvetydigt
eller olämpligt sätt, eller inte anger affärsmetodens kommersiella
syfte om detta inte redan framgår av sammanhanget och när
något av dessa fall innebär, eller sannolikt kommer att innebära,
att genomsnittskonsumenten fattar ett affärsbeslut som denne
annars inte skulle ha fattat.

L 149/29
Avsnitt 2

Aggressiva affärsmetoder

Artikel 8
Aggressiva affärsmetoder

3.
När det kommunikationsmedium som används för affärsmetoden medför begränsningar av utrymme eller tid, skall dessa
begränsningar och de åtgärder som vidtagits av näringsidkaren för
att på annat sätt delge konsumenterna informationen tas i beaktande för att avgöra huruvida information har utelämnats.

4.
Vid ett köperbjudande skall följande information anses som
väsentlig, om den inte framgår av sammanhanget:

a)

Produktens utmärkande egenskaper i den omfattning som är
lämplig för mediet och produkten.

b)

Näringsidkarens geografiska adress och identitet, till exempel företagsnamn och, där så är tillämpligt, geografisk adress
och identitet för den näringsidkare på vars uppdrag han
agerar.

c)

Priset inklusive skatter eller, om produktens art innebär att
priset rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt på vilket
priset beräknats och alla eventuella ytterligare kostnader för
frakt, leverans eller porto eller, om dessa rimligen inte kan
beräknas i förväg, uppgift om att sådana ytterligare kostnader kan tillkomma.

En affärsmetod skall anses vara aggressiv om den, i sitt sammanhang och med beaktande av alla dess särdrag och av omständigheterna kring den, genom trakasseri, tvång, inbegripet fysiskt våld,
eller otillbörlig påverkan avsevärt inskränker eller som sannolikt
kommer att avsevärt inskränka genomsnittskonsumentens valfrihet eller handlande avseende produkten och därigenom medför
eller sannolikt kommer att medföra att konsumenten fattar ett
affärsbeslut som denne annars inte skulle ha fattat.

Artikel 9
Trakasseri, tvång och otillbörlig påverkan

När det skall fastställas om en affärsmetod innebär trakasseri,
tvång, inbegripet fysiskt våld, eller otillbörlig påverkan skall följande beaktas:

a)

Tidpunkt, plats, art och varaktighet.

b)

Användningen av hotfullt eller kränkande språk eller
beteende.

c)

Om näringsidkaren för att påverka konsumentens beslut
avseende produkten utnyttjar ett speciellt missöde eller
omständigheter som näringsidkaren känner till och som är av
sådan vikt att de försämrar konsumentens omdöme.

d)

Närmare villkor för betalning, leverans, fullgörande och hantering av reklamationer, om de avviker från de krav god
yrkessed innebär.

e)

Uppgift om ånger- eller hävningsrätt för produkter och transaktioner för vilka det finns en sådan rätt.

d)

5.
Informationskrav som avser kommersiella meddelanden
inklusive reklam eller marknadsföring och som har fastställts i
gemenskapslagstiftningen – en icke uttömmande förteckning över
denna lagstiftning återfinns i bilaga II – skall betraktas som
väsentliga.

Betungande eller oproportionerliga hinder som inte följer av
avtalet och som näringsidkaren använder sig av när en konsument vill utöva sina rättigheter enligt avtalet, inbegripet
rätten att häva ett avtal eller att byta till en annan produkt
eller en annan näringsidkare.

e)

Hot om att vidta åtgärder som inte lagligen kan genomföras.
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KAPITEL 3
UPPFÖRANDEKODER
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befinner sig i den medlemsstat där näringsidkaren finns eller i en
annan medlemsstat.

Det skall ankomma på varje medlemsstat att avgöra
Artikel 10
Uppförandekoder

a)

Detta direktiv utesluter inte att en kontroll – som medlemsstaterna kan uppmuntra – av otillbörliga affärsmetoder kan genomföras av kodutfärdare och inte heller att sådana organ anlitas av
de personer eller organisationer som avses i artikel 11, om förfaranden vid sådana organ äger rum utöver de domstolsförfaranden eller förvaltningsförfaranden som avses i den artikeln.

och

b)
Att ett sådant kontrollorgan anlitas skall aldrig innebära att rätten att vidta de rättsliga åtgärder eller förvaltningsåtgärder som
avses i artikel 11 förverkas.

KAPITEL 4

om dessa rättsliga medel får riktas mot en enskild näringsidkare eller mot en grupp näringsidkare från samma
näringsgren,

om dessa rättsliga medel får riktas mot en kodutfärdare, om
den tillämpliga koden gör det lättare att kringgå de rättsliga
kraven.

2.
Genom de bestämmelser som avses i punkt 1 skall medlemsstaterna, i de fall de anser sådana åtgärder nödvändiga, med
hänsyn till alla inblandades och särskilt det allmännas intressen,
ge domstolarna eller förvaltningsmyndigheterna befogenheter

SLUTBESTÄMMELSER

a)
Artikel 11

att besluta att de otillbörliga affärsmetoderna skall upphöra,
eller att inleda lämpligt rättsligt förfarande för att få fram ett
sådant beslut,

Efterlevnad av bestämmelserna
eller
1.
Medlemsstaterna skall i konsumenternas intresse se till att
det finns adekvata och effektiva metoder för att bekämpa otillbörliga affärsmetoder så att efterlevnaden av bestämmelserna i detta
direktiv säkerställs.

Sådana medel skall innefatta rättsliga bestämmelser enligt vilka
personer eller organisationer, som enligt den nationella lagstiftningen anses ha ett rättmätigt intresse av att otillbörliga affärsmetoder bekämpas, inbegripet konkurrenter, får

a)

vidta rättsliga åtgärder mot otillbörliga affärsmetoder,

b)

att besluta om förbud mot den otillbörliga affärsmetoden,
om den ännu inte tillämpats men tillämpningen är nära förestående, eller inleda ett lämpligt rättsligt förfarande för att få
fram ett sådant beslut,

även om det inte finns bevis för faktisk förlust eller skada eller för
uppsåt eller vårdslöshet från näringsidkarens sida.

Medlemsstaterna skall också ombesörja att de åtgärder som avses
i första stycket vidtas skyndsamt

och/eller
— antingen med tillfällig verkan,
b)

anmäla sådana otillbörliga affärsmetoder till en förvaltningsmyndighet som är behörig antingen att fatta beslut rörande
klagomål eller att inleda lämpliga rättsliga förfaranden.

Det skall ankomma på varje enskild medlemsstat att avgöra vilken av dessa möjligheter som skall tillämpas, och om domstolarna eller förvaltningsmyndigheterna skall få rätt att kräva att
andra etablerade medel för att behandla klagomål först skall tillgripas, däribland de som nämns i artikel 10. Dessa möjligheter
skall kunna utnyttjas oavsett om de berörda konsumenterna

eller

— med slutgiltig verkan,

varvid varje enskild medlemsstat får avgöra vilket av de två alternativen som skall väljas.
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För att förhindra fortsatt verkan av otillbörliga affärsmetoder, som
skall upphöra enligt ett slutgiltigt beslut, kan medlemsstaterna
vidare ge domstolarna eller förvaltningsmyndigheterna
befogenhet

a)

att kräva att detta beslut offentliggörs helt eller delvis, och i
sådan form de bedömer lämplig,

b)

att dessutom kräva publicering av ett beriktigande.

3.

De förvaltningsmyndigheter som avses i punkt 1 skall

a)

vara så sammansatta att det inte finns anledning att tvivla på
deras opartiskhet,

b)

när de behandlar ett klagomål, ha tillräckliga befogenheter att
övervaka och säkerställa efterlevnaden av sina beslut,

b)

betrakta faktapåståenden som oriktiga, om de bevis som
begärts in enligt a inte läggs fram eller bedöms otillräckliga
av domstolen eller förvaltningsmyndigheten.

Artikel 13
Sanktioner

Medlemsstaterna skall fastställa sanktionerna vid överträdelse av
de nationella bestämmelser som antas för tillämpningen av detta
direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dessa
verkställs. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och
avskräckande.

Artikel 14
Ändringar av direktiv 84/450/EEG

Direktiv 84/450/EEG ändras härmed på följande sätt:

1.
c)

L 149/31

Artikel 1 skall ersättas med följande:

som regel motivera sina beslut.
”Artikel 1

När de befogenheter som avses i punkt 2 utövas uteslutande av en
förvaltningsmyndighet, skall skälen till besluten alltid anges.
Vidare måste det i detta fall fastställas ett förfarande så att varje
otillbörlig eller oskälig myndighetsutövning eller underlåtenhet
att utöva dessa befogenheter kan bli föremål för rättslig prövning.

Avsikten med detta direktiv är att skydda näringsidkarna mot
vilseledande reklam och de otillbörliga följderna av denna,
samt att ange under vilka förutsättningar jämförande reklam
är tillåten.”

2.

I artikel 2

Artikel 12
Domstolar och förvaltningsmyndigheter: styrkande
av påståenden

Medlemsstaterna skall ge domstolarna eller förvaltningsmyndigheterna befogenhet att i domstolsförfarandena eller förvaltningsförfarandena enligt artikel 11

a)

kräva att näringsidkaren lägger fram bevis för riktigheten av
faktapåståenden om en affärsmetod under förutsättning att
ett sådant krav, med beaktande av det rättmätiga intresse
näringsidkaren eller annan part i förfarandet har, förefaller
lämpligt mot bakgrund av omständigheterna i det särskilda
fallet,

och

— skall punkt 3 ersättas med följande:

”3. säljare eller leverantör (nedan kallad näringsidkare): en
fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål
som ligger inom ramen för dennes näringsverksamhet, hantverk, affärsverksamhet eller yrke samt den
som handlar i näringsidkarens namn eller för dennes räkning.”

— skall följande punkt läggas till:

”4. kodutfärdare: det organ, vilket även kan vara en
näringsidkare eller en grupp av näringsidkare, som
ansvarar för att utforma och se över en uppförandekod och/eller övervaka att koden efterlevs av dem
som förbundit sig att iaktta den.”

L 149/32
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Artikel 3a skall ersättas med följande:

4.

Jämförande reklam skall, såvitt avser själva jämförelsen,
vara tillåten under förutsättning att

a)

Artikel 4.1 skall ersättas med följande:

”1. Medlemsstaterna skall i näringsidkarnas liksom även i
konkurrenternas intresse se till att det finns lämpliga och
effektiva metoder för att bekämpa vilseledande reklam
och att bestämmelserna om jämförande reklam följs.
Sådana metoder skall innefatta rättsliga bestämmelser
enligt vilka personer eller organisationer, som enligt den
nationella lagstiftningen anses ha ett rättmätigt intresse
av att bekämpa vilseledande reklam eller reglera jämförande reklam, får

”Artikel 3a

1.

11.6.2005

den inte är vilseledande enligt artikel 2.2, artikel 3
och artikel 7.1 i detta direktiv eller artiklarna 6
och 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga
affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden (*),

a)

vidta rättsliga åtgärder mot sådan reklam,

eller
b)

c)

d)

e)

f)

g)

den jämför varor eller tjänster som svarar mot
samma behov eller är avsedda för samma ändamål,

b)

den på ett objektivt sätt jämför en eller flera väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande
egenskaper hos dessa varor och tjänster, bland vilka
även priset kan ingå,

Det skall ankomma på varje enskild medlemsstat att
avgöra vilken av dessa möjligheter som skall finnas tillgängliga, och om domstolarna eller förvaltningsmyndigheterna skall få rätt att kräva att andra etablerade medel
för att behandla klagomål först skall tillgripas, däribland
de som nämns i artikel 5.

den varken misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om en konkurrents varumärken, firmanamn
eller andra kännetecken, varor, tjänster, verksamhet
eller förhållanden,

Det skall ankomma på varje enskild medlemsstat att
avgöra

den i fråga om produkter med ursprungsbeteckning
alltid avser produkter med samma beteckning,

a)

den inte drar otillbörlig fördel av det anseende som
en konkurrents varumärke, firmanamn eller andra
kännetecken åtnjuter eller av en konkurrerande produkts ursprungsbeteckning,

(*) EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.”

om dessa rättsliga medel får riktas mot en enskild
näringsidkare eller mot en grupp näringsidkare från
samma näringsgren,

och

b)

den inte framställer en vara eller tjänst som en imitation av eller ersättning för en vara eller tjänst som
har ett skyddat varumärke eller firmanamn,

h) den inte skapar förvirring bland näringsidkare, mellan annonsören och en konkurrent eller mellan
annonsörens varumärken, firmanamn, andra
utmärkande kännetecken, varor eller tjänster och en
konkurrents.

anmäla sådan reklam till en förvaltningsmyndighet
som är behörig antingen att besluta rörande klagomål eller att inleda lämpliga rättsliga förfaranden.

5.

om dessa rättsliga medel får riktas mot en kodutfärdare om den tillämpliga koden gör det lättare att
kringgå de rättsliga kraven.”

Artikel 7.1 skall ersättas med följande:

”1. Detta direktiv skall inte hindra medlemsstaterna från att
bibehålla eller anta bestämmelser som avser att tillförsäkra näringsidkare och konkurrenter ett mera omfattande skydd avseende vilseledande reklam.”

11.6.2005

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Artikel 15
Ändring av direktiv 97/7/EG och 2002/65/EG

1.

I bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för
konsumentskyddslagsstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) (1) skall följande punkt läggas till:

Artikel 9 i direktiv 97/7/EG skall ersättas med följande:

”Artikel 9
Leverans utan föregående beställning

Med beaktande av förbudet mot affärsmetoder som innebär
leverans utan föregående beställning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare
gentemot konsumenter på den inre marknaden (*) skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att frita konsumenten från fullgörande av motprestation vid leverans utan
föregående beställning eftersom ett uteblivet svar inte är liktydigt med samtycke.
(*) EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.”

2.

2.

L 149/33

”16. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av
den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den
inre marknaden (EUT L 149, 11.6.2005, s. 22).”

Artikel 17
Information

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att informera
konsumenterna om den nationella lag genom vilken detta direktiv införlivas och skall, där så är lämpligt, uppmuntra näringsidkare och kodutfärdare att informera konsumenter om sina
uppförandekoder.

Artikel 9 i beslut 2002/65/EG skall ersättas med följande:
Artikel 18
Översyn
”Artikel 9

Med beaktande av förbudet mot affärsmetoder som innebär
leverans utan föregående beställning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare
gentemot konsumenter på den inre marknaden (*) och utan
att det påverkar medlemsstaternas bestämmelser om automatisk förlängning av distansavtal skall medlemsstaterna, när
automatisk förlängning är tillåten enligt dessa bestämmelser,
vidta åtgärder för att frita konsumenten från varje skyldighet
vid leverans utan föregående beställning eftersom ett uteblivet svar inte är liktydigt med samtycke.
(*) EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.”

1.
Senast den 12 juni 2011 skall kommissionen överlämna en
sammanfattande rapport till Europaparlamentet och rådet om
genomförandet av detta direktiv, särskilt artikel 3.9 och artikel 4
och bilaga I, om ramen för ytterligare harmonisering och förenkling av gemenskapsrätten avseende konsumentskydd och, med
beaktande av artikel 3.5, om åtgärder som behöver vidtas på
gemenskapsnivå för att se till att lämpliga nivåer av konsumentskydd upprätthålls. Rapporten skall vid behov åtföljas av ett förslag om översyn av detta direktiv eller andra tillämpliga delar av
gemenskapsrätten.

2.
Europaparlamentet och rådet skall sträva efter att i enlighet
med fördraget agera inom två år efter det att kommissionen har
lagt fram ett förslag i enlighet med punkt 1.

Artikel 16
Ändring av direktiv 98/27/EG och förordning (EG)
nr 2006/2004

1.

I bilagan till direktiv 98/27/EG skall punkt 1 ersättas med
följande:

”1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av
den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den
inre marknaden (EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.)”

Artikel 19
Införlivande

Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser i
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv senast den 12 juni 2007. De skall genast underrätta kommissionen om detta och om eventuella ändringar.

(1) EUT L 364, 9.12.2004, s. 1.
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Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser senast den
12 december 2007. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas
av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter
om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv
utfärda.
Artikel 20
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

11.6.2005
Artikel 21
Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 maj 2005.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

J. P. BORRELL FONTELLES

N. SCHMIT

Ordförande

Ordförande
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BILAGA I
AFFÄRSMETODER SOM UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER ÄR OTILLBÖRLIGA

Vilseledande affärsmetoder

1)

Påstå att näringsidkaren har undertecknat en uppförandekod när så inte är fallet.

2)

Uppvisa en förtroendemärkning, kvalitetsmärkning eller motsvarande utan att ha erhållit det nödvändiga tillståndet.

3)

Påstå att en uppförandekod rekommenderas av ett offentligt eller annat organ när så inte är fallet.

4)

Påstå att en näringsidkare (inklusive dennes affärsmetoder) eller en produkt har godkänts, rekommenderats eller sanktionerats av ett offentligt eller privat organ när så inte är fallet eller påstå detta utan att villkoren för godkännandet,
rekommendationen eller sanktioneringen iakttas.

5)

Erbjuda produkter till ett angivet pris utan att näringsidkaren uppger att han har rimliga skäl att tro att han inte kommer att kunna leverera, själv eller med hjälp av underleverantör, dessa eller likvärdiga produkter till det angivna priset
inom en tid och i sådan mängd som är rimligt med beaktande av produkten, omfattningen av reklamen för produkten
och det pris som erbjudits (otillbörligt lockerbjudande).

6)

Erbjuda produkter till ett angivet pris och sedan

a)

vägra att visa konsumenten produkten ifråga,

eller

b)

vägra att ta emot en beställning eller leverera produkten inom rimlig tid,

eller

c)

förevisa ett defekt exemplar av den,

i avsikt att istället försöka sälja en annan produkt (en typ av otillbörligt lockerbjudande).

7)

Oriktigt ange att en produkt kommer att vara tillgänglig enbart under mycket begränsad tid, eller att den kommer att
vara tillgänglig enbart på särskilda villkor under en mycket begränsad tid, för att få konsumenten att fatta ett omedelbart beslut utan att ha tillräcklig tid eller möjlighet att fatta ett välgrundat beslut.

8)

Åta sig att ge service efter försäljningen till kunder med vilka näringsidkaren före köpet har kommunicerat på ett språk
som inte är ett officiellt språk i den medlemsstat där näringsidkaren är lokaliserad och sedan ge sådan service enbart på
ett annat språk utan att tydligt informera konsumenten om detta innan denne förbinder sig att köpa produkten.

9)

Ange eller på annat sätt skapa intryck av att det är lagligt att sälja en produkt när så inte är fallet.

L 149/35
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10) Framställa konsumenters lagliga rättigheter som utmärkande för näringsidkarens erbjudande.

11) Använda material från medierna för att göra reklam för en produkt om näringsidkaren själv har betalat för materialet
och detta inte framgår av reklamen eller av bilder eller ljud som tydligt kan identifieras av konsumenten (annons i redaktionell form). Detta skall inte påverka tillämpningen av direktiv 89/552/EEG (1).

12) Göra ett i sak oriktigt påstående om arten och omfattningen av den risk konsumenten utsätter sig själv eller sin familj
för om han eller hon inte köper produkten.

13) Försöka att sälja en produkt som liknar en annan produkt, som görs av en särskild tillverkare, på ett sätt som avsiktligen förespeglar konsumenten att produkten är gjord av samma tillverkare, trots att så inte är fallet.

14) Inrätta, driva eller göra reklam för pyramidspel där konsumenten lockas att delta på grund av möjligheten att få ersättning och denna främst grundas på att andra konsumenter värvas till spelet, snarare än på försäljning eller konsumtion
av en produkt.

15) Oriktigt påstå att näringsidkaren står i begrepp att upphöra med sin verksamhet eller flytta till nya lokaler.

16) Påstå att produkter kan underlätta vinst i hasardspel.

17) Oriktigt påstå att en produkt förmår bota sjukdomar, funktionsrubbningar eller missbildningar.

18) Förmedla i sak oriktig information om marknadsvillkor eller möjligheten att finna produkten i avsikt att förmå konsumenten att förvärva produkten på mindre fördelaktiga villkor än de marknaden normalt kan erbjuda.

19) Som affärsmetod påstå sig anordna tävlingar eller säljfrämjande åtgärder med priser utan att dela ut de priser som
beskrivs eller någon skälig motsvarighet till dessa.

20) Beskriva en produkt som ”gratis”, ”kostnadsfri”, ”utan avgift” eller liknande om konsumenten måste betala annat än den
oundvikliga kostnaden för att svara på affärsmetoden och hämta eller betala för leverans av produkten.

21) I marknadsföringsmaterialet inkludera en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av
han redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet.

22) Oriktigt påstå eller skapa intryck av att näringsidkaren inte agerar i syften som hänför sig till dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, yrkeskår eller yrkesområde, eller felaktigt uppträda som konsument.

23) Oriktigt skapa intryck av att produktservice efter försäljning är tillgänglig i en annan medlemsstat än den där produkten säljs.

(1) Rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och
andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (EGT L 298, 17.10.1989, s. 23). Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG (EGT L 202, 30.7.1997, s. 60).
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Aggressiva affärsmetoder
24) Ge intryck av att konsumenten inte kan lämna platsen innan ett avtal har utarbetats.
25) Göra personliga besök i konsumentens hem och ignorera dennes anmodan om att lämna hans hem eller inte komma
tillbaka, utom under de omständigheter och i den utsträckning som enligt nationell lagstiftning är motiverat för att få
en avtalsmässig skyldighet fullgjord.
26) Ta upprepade och oönskade kontakter per telefon, fax, e-post eller annat medium utom under de förhållanden och i
den utsträckning som enligt nationell lagstiftning är motiverat för att få en avtalsmässig skyldighet fullgjord. Detta skall
inte påverka tillämpningen av artikel 10 i direktiv 97/7/EG och direktiven 95/46/EG (1) och 2002/58/EG.
27) Kräva att en konsument, som gör anspråk på ersättning från en försäkring, lägger fram dokument som inte rimligen
kan anses relevanta för huruvida anspråket är giltigt, eller systematiskt underlåta att svara på relevant korrespondens i
ärendet, om detta sker i syfte att förmå konsumenten att avstå från att utöva sina avtalsenliga rättigheter.
28) Att i en annons direkt uppmana barn att köpa eller att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa de utannonserade produkterna åt dem. Denna bestämmelse påverkar inte tillämpningen av artikel 16 i direktiv 89/552/EEG om
sändningsverksamhet för television.
29) Kräva omedelbar eller uppskjuten betalning för eller återsändande eller förvaring av produkter som näringsidkaren tillhandahållit men som konsumenten inte beställt (leverans utan föregående beställning) utom om produkten är en sådan
ersättning som tillhandahållits i överensstämmelse med artikel 7.3 i direktiv 97/7/EG.
30) Uttryckligen informera konsumenten om att näringsidkarens arbete eller försörjning står på spel om konsumenten inte
köper produkten eller tjänsten.
31) Oriktigt skapa intryck av att konsumenten redan har vunnit eller kommer att vinna ett pris eller annan motsvarande
förmån, eventuellt efter att först ha utfört en särskild handling,
—

när det i själva verket inte finns något pris eller någon annan motsvarande förmån,
eller

—

när möjligheten att göra anspråk på priset eller en annan motsvarande förmån är beroende av att konsumenten
betalar pengar eller ådrar sig en kostnad.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). Direktivet ändrat genom
förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
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BILAGA II
GEMENSKAPSLAGSTIFTNING MED BESTÄMMELSER FÖR REKLAM OCH
MARKNADSKOMMUNIKATION

Artiklarna 4 och 5 i direktiv 97/7/EG

Artikel 3 i rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang (1)

Artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994 om skydd för köparna vad avser
vissa aspekter i avtal om nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis (2)

Artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med
prismärkning av varor som erbjuds konsumenter (3)

Artiklarna 86–100 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av
gemenskapsregler för humanläkemedel (4)

Artiklarna 5 och 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på
informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktiv om elektronisk handel) (5)

Artikel 1 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/7/EG av den 16 februari 1998 om ändring av rådets
direktiv 87/102/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter (6)

Artiklarna 3 och 4 i direktiv 2002/65/EG

Artikel 1.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG av den 21 januari 2002 om ändring av rådets
direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i syfte att införa regler för förvaltningsbolag och förenklade prospekt (7)

Artiklarna 12 och 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (8)

Artikel 36 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring (9)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

EGT L 158, 23.6.1990, s. 59.
EGT L 280, 29.10.1994, s. 83.
EGT L 80, 18.3.1998, s. 27.
EGT L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/27/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 34).
EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
EGT L 101, 1.4.1998, s. 17.
EGT L 41, 13.2.2002, s. 20.
EGT L 9, 15.1.2003, s. 3.
EGT L 345, 19.12.2002, s. 1. Direktivet ändrat genom rådets direktiv 2004/66/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).
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Artikel 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument (1)
Artiklarna 31 och 43 i rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som
avser annan direkt försäkring än livförsäkring (2) (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring)
Artiklarna 5, 7 och 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som
skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (3)

(1) EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.
(2) EGT L 228, 11.8.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (EUT L 35, 11.2.2003,
s. 1).
(3) EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.

L 149/39

