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2.5 Vilseledande miljöpåståenden 
 
2.5.1 Inledning/definition 
 
Begreppen miljöpåstående eller grönt påstående avser att man (i samband med kommersiella 
meddelanden, marknadsföring eller reklam) förespeglar eller på annat sätt ger intryck av att 
en produkt eller tjänst är miljövänlig (dvs. har en positiv inverkan på miljön) eller är mindre 
skadlig för miljön än konkurrerande varor eller tjänster. Detta kan bero på t.ex. dess 
sammansättning, det sätt på vilket den tillverkats eller producerats, det sätt på vilket den kan 
bortskaffas och den minskade energiförbrukning eller förorening som kan väntas från 
användningen av den. När sådana påståenden inte är sanna eller inte kan kontrolleras kan 
detta betecknas som ”grönmålning” (greenwashing). 
 
När konsumenter köper varor kan de även väga in miljöhänsyn. Näringsidkarna tar allt oftare 
hänsyn till detta när de planerar sina reklam- och marknadsföringskampanjer, och 
miljöpåståenden har blivit ett kraftfullt marknadsföringsverktyg. För att miljöpåståenden ska 
vara informativa för konsumenterna och effektivt främja varor och tjänster med mindre 
miljöpåverkan är det absolut nödvändigt att påståendena är tydliga, sanningsenliga, riktiga 
och inte vilseledande. De får inte heller betona en miljöfråga och samtidigt dölja eventuella 
kompromisser eller negativ miljöpåverkan. Att miljöpåståendena är sanningsenliga är också 
viktigt för att skydda ärliga näringsidkare från otillbörlig konkurrens från näringsidkare som 
använder ogrundade miljöpåståenden50. 
 
Det finns ingen särskild EU-lagstiftning för harmonisering av miljömarknadsföringen. 
Användningen av miljöpåståenden täcks delvis av särskild gemenskapslagstiftning om olika 
produktkategoriers miljöprestanda och förbud mot vilseledande användning av det påstående, 
den logotyp eller den märkning som används med hänvisning till den lagstiftningen. I denna 
särskilda lagstiftning fastställs särskilda regler som har företräde framför de bredare 
bestämmelserna i direktivet, som det förklarats ovan i avsnitt 1.9. Exempel på sådan 
lagstiftning ges nedan i avsnitt 2.5.2.  
 
I fråga om aspekter som inte regleras genom särskild EU-lagstiftning ska direktivets allmänna 
bestämmelser tillämpas vid bedömningen av miljöpåståenden och fastställandet av huruvida 
ett påstående är vilseledande på grund av sitt innehåll eller det sätt på vilket det läggs fram för 
konsumenterna. 
Detta betonades när rådet (miljö) den 4 december 2008 antog sina slutsatser om en 
handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik. I 

                                                 
50 Se till exempel den nyligen genomförda undersökningen Green expectations – Consumers' understanding of 
green claims in advertising, som getts ut av Consumer Focus, där det anges att 58 % av de konsumenter som 
tillfrågades tror att många företag låtsas vara miljövänliga bara för att kunna ta ut högre priser. Undersökningen 
finns på 
http://consumerfocus.org.uk/en/content/cms/Publications___Repor/Publications___Repor.aspx 



punkt 18 i slutsatserna uppmanade rådet ”medlemsstaterna att fullt ut genomföra direktivet 
om otillbörliga affärsmetoder när det gäller miljöuppgifter” och ”kommissionen att inkludera 
miljöuppgifter i alla kommande riktlinjer avseende direktivet om otillbörliga affärsmetoder”. 
 
2.5.2 Översikt över särskild EU-lagstiftning om miljöpåståenden 
 
a) Ekologisk märkning definieras och regleras i förordning (EG) nr 834/200751, som 
innehåller en förteckning över de termer och förkortningar (såsom ”bio” eller ”eko”) som får 
användas i märkning, marknadsföring och handelsdokument för de produkter som uppfyller 
kraven i förordningen. 
 
Vilseledande användning av denna märkning är förbjuden enligt artikel 23 i förordningen: 
 
”2. De termer som avses i punkt 1 får inte användas någonstans i gemenskapen på något 
gemenskapsspråk för märkning, marknadsföring och handelsdokument rörande produkter 
som inte uppfyller kraven i denna förordning, om de inte tillämpas på jordbruksprodukter i 
livsmedel eller foder eller uppenbart saknar anknytning till ekologisk produktion. 
 
Vidare är det inte tillåtet att använda termer, inbegripet termer som används i varumärken, 
eller metoder för märkning eller marknadsföring som kan vilseleda konsumenten eller 
användaren genom att förespegla att en produkt eller dess ingredienser uppfyller kraven i 
denna förordning.  
 
3. De termer som avses i punkt 1 får inte användas för produkter där det i märkningen eller 
marknadsföringen skall anges att de innehåller GMO, består av GMO eller har framställts av 
GMO i enlighet med gemenskapens bestämmelser.”  
 
Förordningen innehåller också bestämmelser om bearbetade livsmedel och obligatoriska 
uppgifter samt logotyper. 
 
b) Energimärkning regleras i direktiv 92/75/EEG52. Hushållsapparater som bjuds ut till 
försäljning, hyra eller kreditköp ska vara försedda med ett informationsblad och en etikett 
med upplysningar om deras förbrukning av energi (elektrisk eller annan) och andra väsentliga 
resurser. 
Vilseledande användning av sådana etiketter är förbjuden enligt artikel 7 b i direktivet: 
 
”Förbud skall införas mot att anbringa andra etiketter, märken, symboler eller påskrifter som 
gäller energiförbrukning och som inte uppfyller kraven i detta direktiv eller det aktuella 
genomförandedirektivet, om anbringandet kan leda till missförstånd eller förväxling. Ett 
sådant förbud skall inte gälla gemenskapssystem eller nationella system för miljömärkning.”53

 

                                                 
51 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, EUT L 189, 20.7.2007, s. 1. 
52 Rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation 
som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser, EGT L 297, 13.10.1992, s. 16. 
53 Förslaget till omarbetning av direktiv 1992/75/EEG befinner sig för närvarande i lagstiftningsprocessens 
slutskede. När det omarbetade direktivet träder i kraft kommer kommissionen att ha befogenhet att anta åtgärder 
för märkning av vissa produkter. Energimärkningsdirektivets tillämpningsområde kommer att utvidgas till att 
omfatta alla energirelaterade produkter, som när de bjuds ut till försäljning, hyra eller kreditköp kommer att 
behöva vara försedda med ett informationsblad och en etikett med upplysningar om produktens förbrukning av 
energi och, om relevant, andra resurser. 



c) Märkningen av däck kommer att regleras genom förordningen om märkning av däck vad 
gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar54 där det föreskrivs att 
däcktillverkarna måste deklarera prestanda i fråga om drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått 
underlag samt externt däck- och vägbanebuller för C1-, C2- och C3-däck (dvs. däck som 
huvudsakligen monteras på personbilar, lättare fordon och tunga fordon). Från och med den 
1 november 2012 kommer dessa uppgifter att visas på försäljningsställena i form av en tryckt 
märkning i omedelbar närhet till däcken eller genom en dekal på slitbanan. Enligt artiklarna 4 
och 5 i förordningen måste uppgifter om däckens prestanda även anges på eller tillsammans 
med den faktura som levereras till slutanvändarna när de köper däck samt på tekniskt 
reklammaterial såsom kataloger, broschyrer och reklam på Internet. 
 
d) Bränsle- och koldioxidmärkning: Enligt direktiv 1999/94/EG55

 ska uppgifter om 
bränsleekonomimärkning visas intill alla nya personbilar på försäljningsställena. Märkningen 
måste vara tydligt synlig och uppfylla vissa krav som anges i bilaga I. Framför allt måste den 
innehålla officiella uppgifter om bränsleförbrukning uttryckt i liter per 100 kilometer eller i 
kilometer per liter (eller i mile per gallon) och om koldioxidutsläpp i gram per kilometer. 
 
I artikel 7 föreskrivs att ”[m]edlemsstaterna skall se till att andra märken, symboler eller 
påskrifter som avser bränsleförbrukning eller koldioxidutsläpp, men som inte uppfyller 
kraven i detta direktiv, på märkningar eller i översikter, affischer eller reklammaterial enligt 
artiklarna 3, 4, 5 och 6 förbjuds om potentiella kunder till nya personbilar kan vilseledas av 
dem”. 
 
Bilaga IV innehåller dessutom följande föreskrifter om reklammaterial för bilar: 
”Medlemsstaterna skall se till att det i allt reklammaterial finns uppgifter om den officiella 
bränsleförbrukningen och de officiella specifika koldioxidutsläppen för de fordon som 
materialet gäller. Denna information skall uppfylla följande minimikrav: 
 

1. Den skall vara lättläst och inte mindre framträdande än huvuddelen av den 
information som tillhandahålls i reklammaterialet. 
 

2. Den skall vara lätt att förstå även vid en ytlig genomgång. 
 

3. Uppgifter om officiell bränsleförbrukning skall lämnas för alla olika bilmodeller 
som reklammaterialet avser. Om fler modeller än en anges kan antingen den officiella 
bränsleförbrukningen för samtliga angivna modeller anges eller skillnaden mellan den största 
och den minsta bränsleförbrukningen. Bränsleförbrukningen skall uttryckas antingen i liter 
                                                                                                                                                      
Den välkända A–G skalan (och för kylskåp klasserna A+ och A++) kommer fortfarande att användas, med 
möjlighet att utöka skalan till klasserna A+/A++/A+++, och konsumenterna kommer hela tiden att vara 
medvetna om bästa tillgängliga klass på marknaden, eftersom det enligt direktivet kommer att krävas att 
mörkgrönt alltid används för att ange den bästa klassen. Otillåten användning av etiketten kommer att förbjudas 
och medlemsstaterna kommer att kunna införa olika påföljder när de genomför direktivet. Genom det nya 
direktivet förstärks också bestämmelserna om marknadskontroll i linje med förordning (EG) nr 765/2008 i syfte 
att minimera bristande överensstämmelse. Det omarbetade direktivet innehåller ett nytt krav som avser reklam: 
”All reklam för en särskild typ av energirelaterade produkter som omfattas av en genomförandeåtgärd enligt 
detta direktiv ska, när energirelaterad information eller prisinformation utlämnas, innehålla en hänvisning till 
produktens energieffektivitetsklass” (artikel 4.2 a). 
54 Förordningen antogs den 25 november 2009. Den kommer att offentliggöras i EUT i början av januari och 
träder i kraft 20 dagar efter det att den har offentliggjorts. 
55 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG av den 13 december 1999 om tillgång till 
konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar, 
EGT L 12, 18.1.2000, s. 16. 



per 100 kilometer (l/100 km), kilometer per liter (km/l) eller med en lämplig kombination av 
dessa måttangivelser. Alla sifferuppgifter skall anges med en decimal. 
 
Sådana värden får uttryckas i olika enheter (gallon och mile) i den omfattning som är förenlig 
med bestämmelserna i direktiv 80/181/EEG. 
 
Om det i reklammaterialet endast hänvisas till fabrikatet och inte till någon särskild modell, 
behöver uppgifter om bränsleförbrukning inte lämnas.” 
 
e) Offentliggöranden av bränslesammansättningen krävs enligt eldirektivet 2003/54/EG,56

 där 
det föreskrivs att medlemsstaterna är skyldiga att se till att elleverantörerna på eller i samband 
med fakturorna och i reklam som riktar sig till elförbrukarna anger följande: 
 

”a) Varje enskild energikällas andel av den genomsnittliga bränslesammansättning 
som företaget använt under det gångna året. 
 

b) Åtminstone hänvisning till befintliga referenskällor, t.ex. webbsidor, där 
information finns tillgänglig för allmänheten om den inverkan på miljön som 
elframställningen från den sammanlagda bränslesammansättning som leverantören använt 
under det föregående året har åtminstone i form av utsläpp av CO2 och radioaktivt utsläpp.” 
 
För el som anskaffats på en elbörs eller importerats från ett företag beläget utanför EU kan 
aggregerade uppgifter som börsen eller företaget tillhandahållit under föregående år användas. 
 
f) Produkter som under sin livscykel uppfyller vissa miljökriterier kan tilldelas ett miljömärke 
i enlighet med förordning 1980/200057 (för närvarande under omarbetning). 
 

I artikel 10.1 i den nya omarbetade förordningen föreskrivs att ”[f]alsk eller vilseledande 
reklam eller användning av märken eller logotyper som leder till förväxling med 
gemenskapens miljömärke ska vara förbjuden”. 
 
 
2.5.3 Direktivet och vilseledande miljöpåståenden 
Direktivet innehåller inga särskilda bestämmelser om miljömarknadsföring och miljöreklam. 
Direktivets bestämmelser är emellertid tillämpliga på alla påståenden i samband med 
affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter, inbegripet påståenden 
som avser miljön. 
 
Direktivet ”skyddar konsumenterna när det inte finns någon branschlagstiftning på 
gemenskapsnivå och hindrar näringsidkare från att ge ett felaktigt intryck av en produkts 
beskaffenhet”, som det anges i skäl 10 i direktivet. 
 
Direktivet hindrar inte användningen av miljöpåståenden, men innehåller en rättslig grund för 
att säkerställa att näringsidkare använder miljöpåståenden på ett trovärdigt och ansvarsfullt 
sätt. Direktivets tillämpning på miljöpåståenden kan sammanfattas i följande två 
huvudprinciper: 

                                                 
56 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG, EUT L 176, 15.7.2003, s. 37. 
57 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om ett reviderat 
gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke, EGT L 237, 21.9.2000, s. 1. 



 
a) Enligt direktivets allmänna bestämmelser ska näringsidkarna framför allt lägga fram sina 
påståenden på ett precist, riktigt och otvetydigt sätt. 
 
b) Näringsidkarna ska ha vetenskapliga belägg för sina påståenden och kunna presentera dem 
på ett förståeligt sätt i det fall att påståendet ifrågasätts. 

 
2.5.4 Bilaga I förbjuder vissa vilseledande miljöpåståenden 
Enligt bilaga I till direktivet (”svarta listan”) är följande metoder alltid otillbörliga och därför 
förbjudna, oavsett inverkan på konsumenternas beteende: 
 
– Nr 2: Uppvisa en förtroendemärkning, kvalitetsmärkning eller motsvarande utan att ha 
erhållit det nödvändiga tillståndet. 
Exempel: Att använda ett EU-miljömärke eller ett nationellt märke (t.ex. det nordiska 
Svanenmärket, det tyska Der Blaue Engel eller det franska NF Environnement) utan tillstånd. 
– Nr 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. 
Exempel: Att påstå att en produkt har godkänts av ett miljöorgan, en icke-statlig organisation 
eller ett standardiseringsorgan när så inte är fallet. 
– Nr 1: Påstå att näringsidkaren har undertecknat en uppförandekod när så inte är fallet.  
Exempel: Att en näringsidkare på sin webbplats uppger att han har undertecknat en 
uppförandekod som avser produktens miljöprestanda när så inte är fallet. 
– Nr 3: Påstå att en uppförandekod rekommenderas av ett offentligt eller annat organ när så 
inte är fallet. 
Exempel: Att en näringsidkare påstår att uppförandekoden för hans biltillverkningsföretag har 
rekommenderats av det nationella miljöorganet, miljöministeriet eller en 
konsumentorganisation när så inte är fallet. 
 
2.5.5 Tillämpning av direktivets allmänna bestämmelser på vilseledande miljöpåståenden 
 
Artikel 6.1 a och b i direktivet har följande lydelse: 
”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 … medför eller sannolikt 
kommer att medföra att denne fattar ett affärsbeslut som han annars inte skulle ha fattat: a) 
Produktens … beskaffenhet. b) Produktens utmärkande egenskaper, som t.ex. dess … 
fördelar, risker, … sammansättning, … metod … för tillverkning, … ändamålsenlighet, … 
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.” 
 
Denna bestämmelse är tillämplig på kommersiella meddelanden, inbegripet miljöpåståenden 
(t.ex. text, logotyper, bilder och användning av symboler). En bedömning ska från fall till fall 
göras avseende metoden, miljöpåståendets innehåll och dess inverkan på den genomsnittliga 
konsumentens köpbeslut. 



 
Vilseledande metoder kan delas in i två grupper: 
 
i) Objektivt vilseledande metod: Miljöpåståendet är vilseledande i ett av de avseenden som 
förtecknas i artikel 6.1, eftersom det innehåller oriktig information och således är falskt. 
Exempel: Att använda termen ”biologiskt nedbrytbar” när så inte är fallet (t.ex. om en produkt 
för vilken ingen provning har utförts), att använda termen ”innehåller inga 
bekämpningsmedel” när en produkt innehåller bekämpningsmedel. 
I förening med artikel 12 i direktivet innebär detta att alla miljöpåståenden måste stödjas på 
bevis som kan kontrolleras av de behöriga myndigheterna. 
 
ii) Subjektivt vilseledande metod: Miljöpåståendet är vilseledande, eftersom det – även om 
informationen är korrekt i sak – vilseleder eller sannolikt kommer att vilseleda 
genomsnittskonsumenten. 
Denna situation avser mer hur miljöpåståendet presenteras och sätts i ett sammanhang samt 
det intryck det kommersiella meddelandet gör på konsumenterna genom att en miljöfördel 
förespeglas på ett sätt som kan vara vilseledande. 
Exempel: En annons som visar en bil i en grön skog, användning av föremål ur naturen som 
symboler (blommor, träd), angivande av vaga och allmänna miljöfördelar för en produkt 
(”miljövänlig, grön, naturvänlig, ekologisk, hållbar”), grönmålning av varumärken eller 
produktnamn. 
Exempel: En tvättmaskinstillverkare påstår att hans nya modell minskar vattenförbrukningen 
med 75 %. Detta kanske stämmer under vissa laboratorieförhållanden, men i en genomsnittlig 
hemmamiljö minskas vattenförbrukningen endast med 25 %. 
Exempel: Ett livsmedel påstås ha producerats på ett miljövänligt sätt enligt ett märknings- 
eller certifieringssystem som de facto endast garanterar att jordbrukaren uppfyller de 
grundläggande miljökraven i EU-lagstiftningen (tvärvillkoren). 
 
– Påståendenas tydlighet och riktighet är viktiga kriterier för den bedömning som utförs av de 
nationella övervakande myndigheterna. Framför allt bör det på ett för 
genomsnittskonsumenten tydligt sätt anges 
– huruvida påståendet gäller hela produkten eller endast en av dess beståndsdelar (t.ex. 
återvinningsbar förpackning när innehållet inte är återvinningsbart, eller en del av 
förpackningen om förpackningen endast delvis är återvinningsbar), 
– huruvida påståendet gäller ett företag (dvs. alla dess produkter) eller endast vissa produkter, 
– exakt vilket skede av en produkts livscykel eller exakt vilka av en produkts särdrag som 
omfattas, i det fall att påståendet inte täcker produktens hela livscykel. 
– Det miljöpåstående, det märke eller den symbol som används får inte kunna förväxlas med 
officiella märken. 
– Vid bedömningen bör även produktens beskaffenhet beaktas. För vissa produkter som ändå 
är skadliga för miljön (bilar, bekämpningsmedel, produkter som innehåller giftiga ämnen) bör 
miljöpåståenden om en av produktens aspekter inte ge det vilseledande intrycket att själva 
produkten är miljövänlig.  
Exempel: En fransk appellationsdomstol slog nyligen fast att ett bekämpningsmedel som var 
märkt som ”biologiskt nedbrytbart” och ”bra för miljön”, men där flera av de ingående 
ämnena ändå var skadliga för jorden, utgjorde vilseledande reklam58. 

                                                 
58 Frankrike, Cour d'appel de Lyon den 29 oktober 2008 i målet Roundup (Monsanto mot Scotts France). 



– Användbara kriterier och exempel finns i kommissionens icke-bindande riktlinjer om 
utformning och bedömning av miljömärkning som offentliggjordes 200059

 och som grundar 
sig på den internationella standarden ISO 14201-1999. I riktlinjerna ges exempel på 
miljömärkning som bör anses vara vilseledande, t.ex. följande: 
– Påståenden om att en produkt inte innehåller ett farligt ämne (t.ex. kemiskt) när 
produktkategorin i allmänhet inte innehåller detta farliga ämne. 
– Olämplig användning av påståenden av typen ”fri från …” när de avser ämnen som aldrig 
har förknippats med produkten, eller om det ämne som avses tidigare användes för produkten, 
men inte gör det längre (t.ex. deodorantspray som påstås vara CFC-fri, när detta krav måste 
uppfyllas av alla liknande produkter). 
 
 
2.5.6 Brott mot uppförandekoder som innehåller miljöåtaganden kan också betraktas som 
en vilseledande metod 
 
Artikel 6.2 b i direktivet har följande lydelse:  
”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 … underlåtenhet från näringsidkarens sida att 
fullgöra åtaganden i uppförandekoder som näringsidkaren åtagit sig att följa, om 
- åtagandet inte utgör en målsättning utan är fast och kan kontrolleras, och 
- näringsidkaren inom ramen för en affärsmetod anger att han måste följa koden.” 
Denna bestämmelse kan tillämpas när ett företag som har undertecknat en uppförandekod som 
innehåller miljöskyddsåtaganden bryter mot uppförandekoden. 
Exempel: En näringsidkare har undertecknat en bindande uppförandekod som främjar hållbar 
användning av trä och använder uppförandekodens logotyp på sin webbplats. 
Uppförandekoden innehåller ett åtagande att medlemmarna inte ska använda lövträ från 
ohållbart förvaltade skogar. 
De produkter som annonseras på webbplatsen visar sig emellertid innehålla trä från ett 
kalhugget område.60

 

Genomsnittskonsumenten förväntar sig att de som förbundit sig att följa uppförandekoden ska 
sälja produkter som uppfyller kraven i koden. De nationella övervakande myndigheterna ska 
bedöma huruvida det är sannolikt att konsumenterna fattar sitt köpbeslut på denna grund. 
 
2.5.7 Produktjämförelser som omfattar miljöpåståenden ska bedömas enligt kriterierna i 
direktivet om vilseledande och jämförande reklam 
 
I direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (e-link) anges under vilka 
förutsättningar jämförande reklam är tillåten (artikel 1). I artikel 4 i detta direktiv fastställs 
kriterierna för att jämförande reklam ska vara tillåten. Kriterierna är tillämpliga på reklam 
som jämför olika produkters miljöpåverkan eller miljöfördelar. 
 
Enligt detta direktiv ska en sådan jämförelse vara tillåten bland annat under förutsättning att  
– den inte är vilseledande i den mening som avses i direktivet om otillbörliga affärsmetoder, 

                                                 
59 Riktlinjer för utformning och bedömning av miljömärkning, december 2000, Europeiska kommissionen – 
ECA SA, Dr Juan R Palerm. 
60 Ur Consumer Protection from Unfair Trading – Guidance on the UK Regulation (May 2008) implementing the 
Unfair Commercial PracticesDirective, Office of Fair Trading/Department for Business Enterprise and 
Regulatory Reform, 2008. 



– den jämför varor eller tjänster som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma 
ändamål (när det gäller miljöjämförelser tolkar de nationella övervakande myndigheterna och 
självreglerande organen vanligen detta kriterium så att jämförelsen bör avse samma 
produktkategori), 
– den på ett objektivt sätt jämför en eller flera väsentliga, relevanta, kontrollerbara och 
utmärkande egenskaper hos dessa varor och tjänster. 
 
Av näringsidkarens påståenden bör det även tydligt framgå huruvida jämförelsen görs mot 
bakgrund av en eller flera av följande: 
– En av organisationens egna tidigare processer. 
– En av organisationens egna tidigare produkter. 
– En annan organisations process. 
– En annan organisations produkt. 
 


