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2.5. Vildledende påstande om miljøvenlighed 
 
2.5.1. Indledning / definition 
 
Udtrykkene "påstande om miljøvenlighed" eller "miljøargumenter" henviser til den praksis at 
antyde eller på anden vis skabe det indtryk (inden for rammerne af en kommerciel 
meddelelse, marketing eller reklame), at en vare eller en tjenesteydelse er miljøvenlig (dvs. at 
den har en positiv indvirkning på miljøet) eller er mindre skadelig for miljøet end 
konkurrerende varer eller tjenesteydelser. Det kan f.eks. skyldes dens sammensætning, 
fremstillings- eller produktionsmåde, måden, den bortskaffes på, og den reduktion i energi 
eller forurening, som kan forventes ved brugen af den. Hvor sådanne påstande ikke er sande 
eller ikke kan verificeres, kan denne praksis beskrives som "greenwashing". 
 
Forbrugerne kan lade miljøbetragtninger spille ind ved købet af produkter. Ved 
planlægningen af deres reklame- og marketingkampagner tager de erhvervsdrivende i 
stigende grad disse faktorer i betragtning, og påstande om miljøvenlighed er blevet et 
magtfuldt markedsføringsredskab. For at påstande om miljøvenlighed kan være 
forbrugeroplysende og effektive ved salgsfremstød for varer og tjenesteydelser med mindre 
miljøskadelige virkninger, er det imidlertid afgørende, at de er klare, sande, præcise og ikke 
vildledende. De må ikke fremhæve et enkelt miljøspørgsmål og skjule eventuelle 
miljøskadelige virkninger, som man må tage med i købet. Brugen af sande miljøargumenter er 
også vigtig for at beskytte handlende, som fremsætter sande påstande, mod illoyal 
konkurrence fra de handlende, som fremsætter ubegrundede påstande om miljøvenlighed50. 
 
Der findes ingen EU-lovgivning, som specifikt harmoniserer markedsføring, der anvender 
miljøargumenter. Påstande om miljøvenlighed omfattes delvis af specifik 
fællesskabslovgivning, der regulerer en varekategoris miljøvirkninger og forbyder vildledende 
brug af påstande, logoer eller mærkning, som anvendes ved henvisning til denne specifikke 
lovgivning. Denne lovgivning tilvejebringer specifikke regler, som har forrang for de bredere 
bestemmelser i direktivet som forklaret i punkt 1.9 ovenfor. Afsnit 2.5.2 nedenfor indeholder 
eksempler på sådan lovgivning.  
 
Ud over de aspekter, der er omfattet af specifik EU-lovgivning, skal direktivets almindelige 
bestemmelser anvendes ved vurdering af påstande om miljøvenlighed og bestemmelsen af, 
om en påstand er vildledende enten i sit indhold eller i den måde, den præsenteres for 
forbrugerne på. 

                                                 
50 Se f.eks. Consumer Focus' nylige undersøgelse af forventninger om miljøvenlighed og forbrugernes forståelse 
af miljøargumenter i reklame, hvor det fremgår, at 58 % af de adspurgte forbrugere mener, at 
mange selskaber foregiver at være miljøvenlige blot for at kunne forlange højere priser. Læs om undersøgelsen 
"Green expectations – Consumers' understanding of green claims" på 
http://consumerfocus.org.uk/en/content/cms/Publications___Repor/Publications___Repor.aspx 



Det blev fremhævet, da Rådet (miljø) den 4. december 2008 vedtog konklusionerne om 
handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig 
industripolitik. I punkt 18 i konklusionerne står der, at Rådet "OPFORDRER medlemsstaterne 
til fuldt ud at gennemføre direktivet om urimelig handelspraksis for så vidt angår 
miljøanprisninger; OPFORDRER Kommissionen til at inddrage miljøanprisninger i alle 
kommende retningslinjer vedrørende direktivet om urimelig handelspraksis". 
 
2.5.2. Oversigt over specifik EU-lovgivning om påstande om miljøvenlighed 
 
a) Økologisk mærkning er defineret og underlagt bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
834/200751, som tilvejebringer en liste med betegnelser og forkortelser (f.eks. "bio" eller 
"øko"), der kan anvendes ved mærkning, i reklamemateriale eller kommercielle dokumenter 
for produkter, som opfylder denne forordnings krav. 
 
I henhold til forordningens artikel 23 er vildledende brug af sådan mærkning forbudt: 
 
"2. De betegnelser, der er omhandlet i stk. 1, må ikke anvendes nogen steder i Fællesskabet 
eller på noget fællesskabssprog, hverken hver for sig eller i kombination, i forbindelse med 
mærkning af, reklame for og handelsdokumenter vedrørende et produkt, der ikke opfylder 
kravene i denne forordning, medmindre betegnelserne ikke anvendes for landbrugsprodukter i 
fødevarer eller foder eller helt klart ikke har nogen forbindelse med økologisk produktion. 
 
Desuden må der ikke i forbindelse med mærkning eller reklame anvendes betegnelser, 
herunder betegnelser anvendt i varemærker, eller praksis, der kan vildlede forbrugeren eller 
brugeren ved at antyde, at et produkt eller dets ingredienser opfylder kravene i denne 
forordning.  
 
3. De betegnelser, der er omhandlet i stk. 1, må ikke anvendes i forbindelse med et produkt, 
for hvilket det ved mærkning eller i forbindelse med reklame skal angives, at det indeholder 
gmo'er, består af gmo'er eller er fremstillet ved hjælp af gmo'er i henhold til 
fællesskabsbestemmelserne."  
 
Forordningen tilvejebringer også bestemmelser om forarbejdede fødevarer og om 
obligatoriske angivelser og logoer. 
 
b) Energimærkning er underlagt direktiv 92/75/EØF52. Husholdningsapparater, der udbydes til 
salg, leje eller salg på afbetaling, skal ledsages af en etiket eller et oplysningsskema med 
oplysninger om apparaternes forbrug af el-energi eller anden energi eller af andre væsentlige 
ressourcer. 
I henhold til direktivets artikel 7 a) er vildledende brug af sådan mærkning forbudt. 
Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre: 
 
"at anbringelse af andre etiketter, mærker, symboler eller inskriptioner vedrørende 
energiforbrug, som ikke er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv og i de relevante 

                                                 
51 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91, EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1-23. 
52 Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og 
ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger, EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16–
19. 
 



gennemførelsesdirektiver, forbydes, hvis de vil kunne virke vildledende eller misvisende. Dette 
forbud gælder ikke nationale eller fællesskabsordninger vedrørende miljømærkning".53 
 

c) Mærkning af dæk vil blive underlagt forordningen om mærkning af dæk for så vidt angår 
brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre54, som bestemmer, at dækfabrikanterne skal 
oplyse om dækkenes brændstofeffektivitet, vejgreb i vådt føre og afgivelse af rullestøj til 
omgivelserne for dæktyperne C1, C2 og C3's vedkommende (dvs. dæk, der hovedsagelig 
monteres på personbiler, lette og tunge erhvervskøretøjer). Fra den 1. november 2012 vil disse 
resultater blive vist på salgsstedet ved hjælp af et trykt mærke, der vises i umiddelbar nærhed 
af dækkene på salgsstedet, eller ved hjælp af et mærke påsat slidbanen. I henhold til 
forordningens artikel 4 og 5 skal dækkenes ydeevne også angives på eller sammen med 
regningen til slutbrugerne, når de køber dæk, og også i teknisk reklamemateriale såsom 
kataloger, foldere eller online. 
 
d) Brændstof og CO2-mærkning: I henhold til direktiv 1999/94/EF55 skal der anbringes 
brændstoføkonomimærkning på eller i nærheden af hver enkelt ny personbilmodel på 
salgsstedet. Denne mærkning skal være klart synlig og opfylde kravene i bilag I. Den skal 
specielt indeholde de officielle brændstofforbrugsdata angivet i liter pr. 100 kilometer eller i 
kilometer pr. liter (eller i miles pr. gallon) og CO2-emissioner i g/km. 
 
I henhold til artikel 7 gælder, at "Medlemsstaterne sikrer, at forekomsten på mærkninger, 
oversigter, plakater eller reklamemateriale eller andre former for reklame som omhandlet i 
artikel 3, 4, 5 og 6 af andre mærker, symboler eller påskrifter vedrørende brændstofforbrug 
eller CO2-emissioner, som ikke overholder kravene i dette direktiv, forbydes, hvis de kan 
forvirre potentielle købere af nye personbiler." 
 
Derudover indeholder bilag IV forskrifter for reklamemateriale til biler: 
Medlemsstaterne sikrer, at alt reklamemateriale indeholder dataene for det officielle 
brændstofforbrug og de officielle specifikke CO2-emissioner for de deri omhandlede 
køretøjer. Disse informationer bør mindst opfylde nedenstående krav: 
 

                                                 
53 Forslaget til omarbejdning af direktiv 1992/75/EØF befinder sig på sidste trin i lovgivningsprocessen. Når det 
træder i kraft, vil det give Kommissionen mandat til at vedtage mærkningsforanstaltninger for specifikke 
produkter. Direktivet vil blive udvidet til at omfatte alle energirelaterede produkter, som, når de udbydes til salg, 
leje eller salg på afbetaling, skal ledsages af en etiket eller et oplysningsskema med oplysninger om apparaternes 
forbrug af el-energi eller anden energi eller af andre væsentlige ressourcer. 
Den velkendte skala A-G (for køleskabe desuden A+ og A++) vil fortsat blive anvendt, med mulighed for at 
udvide skalaen til klasserne A+/A++/A+++. Forbrugerne vil til enhver tid være vidende om den bedste klasse på 
markedet, da direktivet vil indeholde krav om, at den mørkegrønne farve altid skal angive den bedste klasse. 
Uberettiget brug af mærkningen vil blive forbudt, og medlemsstaterne vil ved gennemførelsen af direktivet 
kunne indføre forskellige sanktioner i sådanne tilfælde. Det nye direktiv styrker også 
markedsovervågningsbestemmelserne på linje med forordning (EF) nr. 765/2008, som tilsigter at begrænse 
manglende overholdelse mest mulig. Indførelse af obligatoriske bestemmelser for reklame indgår som nyt 
element i den omarbejdede udgave: "enhver reklame, som vedrører en bestemt model af energirelaterede 
produkter, der er omfattet af en gennemførelsesforanstaltning i medfør af dette direktiv, indeholder en 
henvisning til produktets energieffektivitetsklasse, hvis der gives energirelaterede eller prismæssige oplysninger" 
(artikel 4, stk. 2, litra a)). 
54 Forordningen blev vedtaget den 25. november 2009 med forventet offentliggørelse i EUT i begyndelsen af 
januar 2010 og ikrafttrædelse 20 dage efter offentliggørelsen. 
55 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF af 13. december 1999 om adgang til 
forbrugeroplysninger om brændstoføkonomi og CO2-emissioner i forbindelse med markedsføring af nye 
personbiler, EFT L 12 af 18.1.2000, s. 16–23. 
 



1) De skal være letlæselige og mindst lige så iøjnefaldende som hovedparten af 
informationerne i reklamematerialet. 
 

2) De skal være letforståelige, selv ved et overfladisk gennemsyn. 
 

3) De officielle brændstofforbrugsdata bør anføres for alle de forskellige bilmodeller i 
reklamematerialet. Hvis der anføres mere end én model, kan enten de officielle 
brændstofforbrugsdata for alle anførte modeller eller forskellen mellem de dårligste og de 
bedste forbrugsdata angives. Brændstofforbruget angives enten i liter pr. 100 kilometer (l/100 
km), kilometer pr. liter (km/l) eller en passende kombination heraf. Alle numeriske data 
angives med én decimal. 
 
Disse værdier kan angives i andre enheder (gallon og mil), såfremt det er foreneligt med 
bestemmelserne i direktiv 80/181/EØF. 
 
Hvis reklamematerialet kun indeholder omtale af fabrikatet og ikke af en bestemt model, er 
det ikke påkrævet at anføre brændstofforbrugsdata. 
 
e) I henhold til direktiv 2003/54/EF56 om fælles regler for det indre marked for elektricitet 
skal der gives oplysninger om brændselssammensætningen. Det påhviler medlemsstaterne at 
sikre, at elektricitetsleverandører i eller med de regninger og i det salgsfremmende materiale, 
der sendes til den endelige kunde, anfører: 
 

"a) hver energikildes bidrag til leverandørens samlede brændselssammensætning i det 
foregående år 
 

b) i det mindste en henvisning til eksisterende kilder, som f.eks. et websted, hvorfra der 
er offentlig adgang til oplysninger om miljøpåvirkning i det mindste i form af CO2-emissioner 
og radioaktivt affald som følge af den elektricitet, som er produceret ved hjælp af 
leverandørens samlede brændselssammensætning i det foregående år." 
 
Med hensyn til elektricitet, der leveres via en elektricitetsbørs eller importeres fra en 
virksomhed uden for Fællesskabet, kan de samlede tal, som børsen eller den pågældende 
virksomhed har fremlagt for det foregående år, anvendes. 
 
f) Produkter, der opfylder visse miljøkrav i produktets livscyklus, kan blive tildelt et 
miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 1980/200057 (under omarbejdning). 
 

Ifølge artikel 10, stk. 1, i den omarbejdede nye forordning gælder, at "Falsk eller vildledende 
reklame og anvendelse af et mærke eller logo, der kan forveksles med EU-miljømærket, er 
forbudt." 
 
 
2.5.3. Direktivet og vildledende påstande om miljøvenlighed 
Direktivet indeholder ikke specifikke bestemmelser om markedsføring og reklame, der 
anvender miljøargumenter. Imidlertid gælder dets bestemmelser for alle påstande, der 

                                                 
56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for 
elektricitet og ophævelse af direktiv 96/92/EF, EUT L 176 af 15.7.2003, s. 37–56. 
57 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for 
tildeling af et EF-miljømærke, EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1-12. 



fremsættes inden for almindelig handelspraksis mellem forretning og forbruger, herunder i 
relation til miljøet. 
 
Det fremgår af betragtning 10 i direktivet, at "Det indfører beskyttelse for forbrugere på 
områder, hvor der ikke er en særlig sektorlovgivning på fællesskabsplan, og forbyder 
erhvervsdrivende at bibringe et fejlagtigt indtryk af et produkts egenskaber". 
 
Direktivet søger ikke at hindre brugen af miljøargumenter og tilvejebringer et retligt grundlag 
til sikring af, at erhvervsdrivende anvender miljøargumenter på troværdig og ansvarlig vis. 
Anvendelsen af direktivets bestemmelser på påstande om miljøvenlighed kan sammenfattes i 
to hovedprincipper, nemlig 
 
a) På grundlag af direktivets generelle bestemmelser skal erhvervsdrivende frem for alt 
fremsætte deres miljøargumenter på specifik, præcis og utvetydig vis 
 
b) De erhvervsdrivende skal have videnskabelige beviser til støtte for deres påstande og være 
parat til at fremlægge disse på forståelig vis, hvis påstanden drages i tvivl. 

 
2.5.4. Bilag I forbyder visse vildledende påstande om miljøvenlighed 
I henhold til direktivets bilag I ("sorte liste") anses følgende praksisser altid for urimelige og 
derfor forbudt, uanset hvilken virkning de har på forbrugerens adfærd: 
 
– 2): Den erhvervsdrivende fremviser kvalitetscertificering, kvalitetsmærke eller tilsvarende 
uden at have opnået den nødvendige tilladelse. 
Eksempel: anvendelse af et fællesskabsmærke eller et nationalt mærke (f.eks. Den Nordiske 
Svane, Den Blå Engel eller NF miljø) uden tilladelse. 
– 4): Den erhvervsdrivende hævder, at en erhvervsdrivende (herunder dennes handelspraksis) 
eller et produkt er blevet godkendt eller tilladt af en offentlig eller privat instans, selv om det 
ikke er tilfældet, eller fremsætter en sådan påstand uden at opfylde betingelserne for 
godkendelse eller tilladelse. 
Eksempel: at hævde, at et produkt er blevet godkendt af et miljøagentur, en ngo eller et 
standardiseringsorgan, når det ikke er tilfældet. 
– 1): Den erhvervsdrivende hævder at have underskrevet en adfærdskodeks, selv om det ikke 
er tilfældet.  
Eksempel: en erhvervsdrivende viser på sin website, at han har underskrevet en 
adfærdskodeks i forbindelse med et produkts miljøvenlighed, når det ikke er tilfældet.  
– 3): Den erhvervsdrivende hævder, at en adfærdskodeks er godkendt af en offentlig 
myndighed eller anden myndighed, selv om det ikke er tilfældet. 
Eksempel: en erhvervsdrivende hævder, at hans automobilproduktionsvirksomhed er 
godkendt af det nationale miljøkontor, ministerium eller en forbrugerorganisation, når det 
ikke er tilfældet. 
 
2.5.5. Anvendelse af direktivets almindelige bestemmelser på vildledende påstande om 
miljøvenlighed 
 
I direktivets artikel 6, stk. 1, litra a) og b) står der: 
"En handelspraksis betragtes som vildledende, hvis den indeholder urigtige oplysninger og 
derfor er usandfærdig eller f.eks. i kraft af sin generelle fremstillingsform vildleder eller kan 
forventes at vildlede en gennemsnitsforbruger, selv om oplysningerne er faktuelt korrekte, 



med hensyn til et eller flere af følgende elementer og under alle omstændigheder foranlediger 
eller kan forventes at foranledige ham til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers 
ikke ville have truffet" i relation til et eller flere af følgende elementer: "a) (…) produktets art, 
b) produktets vigtigste karakteristika som f.eks. (…) dets fordele, risici, udførelse, (…) måden 
(…) for fremstilling, (…) hensigtsmæssighed, (…) geografiske eller handelsmæssige 
oprindelse eller de resultater, som kan forventes opnået ved brugen, eller resultaterne af og 
de vigtigste karakteristika ved afprøvning eller kontrol af produktet" 
 
Denne bestemmelse gælder for kommerciel kommunikation, herunder påstande om 
miljøvenlighed (såsom tekst, logoer, billeder og brug af symboler). Den tilvejebringer i hvert 
enkelt tilfælde en vurdering af praksis, af indholdet af påstanden om miljøvenlighed og af 
dennes virkning på gennemsnitsforbrugerens transaktionsbeslutning. 

 
Der kan forekomme to forskellige situationer, nemlig 
 
i) Objektivt vildledende praksis: Påstanden om miljøvenlighed er vildledende, fordi den 
indeholder urigtige oplysninger og derfor er usand i relation til ét af punkterne på listen i 
artikel 6, stk. 1. 
Eksempel: Anvendelse af udtrykket "biologisk nedbrydeligt", når dette ikke er tilfældet (f.eks. 
på et produkt, der ikke er foretaget afprøvning af); anvendelse af udtrykket "fri for 
sprøjtemidler", når produktet faktisk indeholder sprøjtemidler. 
I forbindelse med artikel 12 i direktivet betyder det, at påstande om miljøvenlighed skal være 
baseret på dokumentation, der kan verificeres af de kompetente myndigheder. 
 
ii) Subjektivt vildledende praksis: Påstanden om miljøvenlighed er vildledende, fordi den 
vildleder eller forventes at vildlede en gennemsnitsforbruger, selv om oplysningerne er 
faktuelt korrekte. 
Denne situation har mere at gøre med den måde, påstande om miljøvenlighed præsenteres og 
placeres på, og det indtryk, den kommercielle kommunikation fremkalder hos forbrugerne, 
idet den antyder tilstedeværelsen af miljøfordele, som kan vise sig at være vildledende.  
Eksempel: en reklame, der viser en bil i en grøn skov; brug af naturlige objekter (blomster, 
træer) som symboler; anvendelse af vage og generelle miljøfordele ved et produkt 
("miljøvenligt, grønt, naturens ven, økologisk, bæredygtigt"), at give et varemærke eller et 
produktnavn et mere miljøvenligt skær. 
Eksempel: en vaskemaskinefabrikant påstår, at hans nye model reducerer vandforbruget med 
75 %. Det kan have været gældende under visse laboratorieforhold, men i 
gennemsnitshjemmet reduceres vandforbruget kun med 25 %. 
Eksempel: et fødevareprodukt påstås fremstillet på miljøvenlig vis på grundlag af et mærke 
eller en certificeringsordning, som reelt kun sikrer, at landbrugeren overholder de 
miljømæssige mindstebestemmelser i henhold til EU-lovgivningen (krydsoverensstemmelse). 
 
– Påstandenes klarhed og korrekthed er vigtige kriterier for de nationale håndhæveres 
vurdering. Specielt skal følgende omtales på en måde, der er tydelig for 
gennemsnitsforbrugeren, nemlig 
– om påstanden omfatter hele produktet eller kun én af dets bestanddele (f.eks. 
genbrugsemballage, hvor indholdet ikke er genvindeligt, eller en del af emballagen, hvis 
emballagen kun er delvis genvindelig) 
– om påstanden henviser til et selskab (hvor det gælder for alle dets produkter) eller kun til 
visse produkter 



– hvis påstanden ikke dækker produktets samlede livscyklus, præcis hvilket trin i 
livscyklussen eller hvilke produktegenskaber påstanden omfatter 
– Påstanden om miljøvenlighed, mærket eller symbolet må ikke skabe forvirring i forhold til 
officielle mærker 
– Vurderingen skal også tage produktets art i betragtning. For visse produkter, som under alle 
omstændigheder er skadelige for miljøet (biler, pesticider, produkter med indhold af toksiske 
stoffer), må påstande om miljøvenlighed i relation til ét produktaspekt ikke skabe det 
vildledende indtryk, at produktet som sådan er miljøvenligt.  
Eksempel: en fransk appelret har for nylig bekræftet, at et pesticid mærket "biologisk 
nedbrydeligt" og "godt for miljøet", hvor en række af stofferne i pesticidet på trods heraf er 
skadelige for jorden, var vildledende reklame58. 
– Der findes nyttige kriterier og eksempler i Kommissionens ikkebindende retningslinjer fra 
2000 om fremsættelse og vurdering af påstande om miljøvenlighed59 på basis af ISO 14201-
1999. Disse retningslinjer indeholder henvisninger til påstande om miljøvenlighed, som bør 
anses for vildledende, f.eks. 
– påstande baseret på fraværet af et skadeligt produkt (f.eks. et kemikalie), når 
produktkategorien ikke i almindelighed indeholder dette skadelige produkt 
– upassende brug af "…-fri"-påstande, når de henviser til stoffer, som aldrig har været 
forbundet med produktet, eller hvis det stof, der henvises til, tidligere var forbundet med 
produktet, men ikke er det i dag (f.eks. deodorantsprayer, som påstås at være "fri for CFC", 
hvor det er forbudt at anvende stoffet i alle lignende produkter). 
 
 
2.5.6. Overtrædelse af adfærdskodekser om miljøforpligtelser kan også anses for 
vildledende handlinger 
 
I henhold til direktivets artikel 6, stk. 2, litra b) gælder, at  
"En handelspraksis betragtes også som vildledende, hvis den i sin faktuelle sammenhæng, idet 
der tages hensyn til alle elementer og betingelser, foranlediger gennemsnitsforbrugeren eller 
kan forventes at foranledige denne til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke 
ville have truffet, og den indebærer, at den erhvervsdrivende ikke overholder bestemmelserne 
i adfærdskodekser, som han har forpligtet sig til at overholde, i de tilfælde hvor 
- der er tale om et fast tilsagn, som kan verificeres, og ikke om en forhåbning, og hvor 
- den erhvervsdrivende i en handelspraksis angiver, at han er bundet af kodeksen." 
Overtrædelse af adfærdskodekser, der indeholder miljøbeskyttelsesforpligtelser for en 
virksomhed, som har tilsluttet sig en sådan kodeks, kan behandles under denne bestemmelse.  
Eksempel: en erhvervsdrivende har tilsluttet sig en bindende adfærdskodeks, som fremmer 
bæredygtig brug af træ og fremviser kodeksens logo på sin website. Adfærdskodeksen 
indeholder en forpligtelse for medlemmerne til ikke at bruge hårdttræ fra ikkebæredygtig 
skovdrift. 
Imidlertid konstateres det, at de produkter, der reklameres for på websiten, indeholder træ fra 
et ryddet skovområde.60

 

                                                 
58 France - Cour d'appel de Lyon, den 29. oktober 2008, Sag "Roundup" (Monsanto – Scotts France). 
59 Retningslinjer for fremsættelse og vurdering af påstande om miljøvenlighed, december 2000, Europa-
Kommissionen - ECA SA, Dr Juan R Palerm. 
60 Fra den britiske vejledning Guidance on the UK Regulation (May 2008) til gennemførelse af direktivet om 
urimelige handelspraksiser - Consumer Protection from Unfair Trading – Office of Fair Trading/Department for 
Business Enterprise and Regulatory Reform (2008) 
 



Gennemsnitsforbrugeren ville forvente, at kodeksens medlemmer solgte produkter, som 
overholder kodeksen. Nationale håndhævere vil så vurdere, om det er sandsynligt, at 
forbrugeren træffer sin købsbeslutning på det grundlag. 
 
2.5.7. Produktsammenligninger, der involverer påstande om miljøvenlighed, skal vurderes 
på grundlag af direktivets kriterier for vildledende og sammenlignende reklame 
 
Direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame (e-link) fastlægger især, 
under hvilke omstændigheder sammenlignende reklame er tilladt (artikel 1). Direktivets 
artikel 4 afstikker de kriterier, der skal være opfyldt for at tillade sammenlignende reklame. 
Disse kriterier gælder for reklamer, der sammenligner forskellige produkters miljøvirkninger 
eller -fordele. 
 
Ifølge dette direktiv skal en sådan sammenligning derfor bl.a. 
– ikke være vildledende i henhold til direktivet om urimelig handelspraksis 
– sammenligne varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller tjener samme 
formål. 
 
Ved miljøsammenligninger udlægger nationale håndhævere og selvregulerende organer 
normalt dette kriterium sådan, at sammenligningen skal referere til samme produktkategori. 
– den sammenligner på objektiv vis en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan 
dokumenteres, og som er repræsentative for disse varer eller tjenesteydelser, herunder prisen. 
Det skal af den erhvervsdrivendes påstand klart fremgå, om der sammenlignes med én eller 
flere af følgende, nemlig 
– organisationens egen forudgående proces 
– organisationens eget forudgående produkt 
– en anden organisations proces eller 
– en anden organisations produkt. 
 


