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side 2

− ”En anden problemstilling består i, at der er forskel på, hvordan de 
enkelte lande i EU har implementeret de europæiske 
markedsføringsregler, herunder direktivet om urimelig 
handelspraksis i den nationale lovgivning. Disse forskelle i 
markedsføringsreglerne kan gøre det vanskeligt for virksomhederne 
at navigere, når de markedsfører sig på tværs af landegrænser.”

− Landeundersøgelse bekræftede store forskelle i 
markedsføringsreglerne

FRA KOMMISSORIET
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− ”Det overordnede formål med eftersynet er at sikre, 
at markedsføringsloven:

− Understøtter gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den 
teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation

− Er enkel og overskuelig og ikke pålægger erhvervslivet 
unødvendige byrder

− Understøtter velfungerende markeder og effektiv konkurrence

− Er i overensstemmelse med EU-reglerne på 
markedsføringsområdet”

FRA KOMMISSORIET
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− Erhvervs- og vækstministeren understregede i processen, at ønsket 
fra ministeriets side er, at der ikke sker overimplementering

− EU-implementeringsudvalget og Implementeringsrådet

− Omfattende diskussioner i markedsføringslovsudvalget herom

FRA PROCESSEN



side 5HVAD SIGER ERHVERVSLIVET?
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− Stk. 3. En erhvervsdrivende kan, uanset stk. 1 og stk. 2 rette 
henvendelse til en bestemt person hos en anden erhvervsdrivende 
ved brug af elektronisk post med henblik på direkte markedsføring 
af egne produkter, når der er et kundeforhold mellem de to 
erhvervsdrivende. Tilsvarende gælder, når afsenderen har fået 
modtagerens elektroniske adresse direkte fra modtageren i 
forbindelse med erhvervsmæssig kontakt mellem de to personer. 
Der må dog kun sendes markedsføring, som har relevans for den 
pågældende modtagers arbejdsfunktion, og den erhvervsdrivende 
skal give modtageren klar og utvetydig mulighed for let og gebyrfrit 
at frabede sig yderligere elektronisk markedsføring ved hver 
henvendelse.

FORESLÅET § 10, STK. 3
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− ”Bestemmelsen vedrører elektronisk post sendt til en 
personhenførbar elektronisk adresse hos den modtagende 
erhvervsdrivende, f.eks. hans.hansen@virksomhed.dk, hvorimod 
generiske virksomhedsadresser, f.eks. info@virksomhed.dk ikke er 
omfattet. Dette følger af kravet om, at henvendelsen skal være 
rettet til ”en bestemt person” hos den anden erhvervsdrivende. Der 
kan både vare tale om en ansat, et ledelsesmedlem, en partner 
m.v.”

FØR HØRINGEN
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− ”Bestemmelsen giver mulighed for at sende elektronisk post til en 
bestemt person hos en anden erhvervsdrivende. Der kan både være 
tale om en ansat, et ledelsesmedlem, en partner m.v., der arbejder 
hos den erhvervsdrivende. Den personkreds, der kan sendes 
markedsføring til, er afgrænset af stk. 3, 3. pkt., således at der kun 
må sendes markedsføring, som har relevans for den enkelte 
modtagers arbejdsfunktion. Det vil f.eks. sige, at markedsføring om 
medarbejderkurser alene må sendes til de personer i en 
virksomhed, der har en arbejdsfaglig interesse for indkøb af 
kurser, f.eks. en HR-chef. ”

EFTER HØRINGEN – LOVFORSLAG SOM FREMSAT
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− EU-konformitet

− Lovteknisk korrekt

− Behov for juridisk bistand en skjult byrde?

KONKLUSION
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