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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2006/114/EB 

frá 12. desember 2006 

um villandi auglýsingar og samanburðarauglýsingar 

(kerfisbundin útgáfa) (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 

95. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 

Evrópubandalaganna (1), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 

251. gr. sáttmálans (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun ráðsins 84/450/EBE frá 10. september 1984 

um villandi auglýsingar (3) hefur nokkrum sinnum verið 

breytt í veigamiklum atriðum (4). Til glöggvunar og 

hagræðingar ber því að kerfisbinda þessa tilskipun. 

2) Lög þau er gilda í aðildarríkjunum um villandi 

auglýsingar eru mjög mismunandi. Auglýsingar ná út 

yfir landamæri einstakra aðildarríkja og hafa því bein 

áhrif á snurðulausa starfsemi innri markaðarins. 

3) Villandi auglýsingar og ólöglegar samanburðarauglýs-

ingar geta leitt til röskunar á samkeppni á innri 

markaðnum. 

4) Auglýsingar hafa áhrif á efnahagslega velferð neytenda 

og seljenda, hvort heldur þær leiða til samningsgerðar 

eða ekki. 

5) Munurinn á lögum aðildarríkjanna um auglýsingar, sem 

eru villandi í viðskiptum, hindrar framkvæmd 

auglýsingaherferða utan landamæra ríkisins og hefur 

þannig áhrif á frjáls viðskipti með vörur og þjónustu. 

  

 Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 376, 27.12.2006, bls. 21. 

Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

34/2010 frá 12. mars 2010 um breytingu á XIX. viðauka 

(Neytendavernd) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við  

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 30, 10.6.2010, bls. 37. 

(1) Álit frá 26. október 2006 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnar-

tíðindum ESB). 

(2) Álit Evrópuþingsins frá 12. október 2006 (hefur enn ekki verið birt 

í Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 30. nóvember 

2006. 

(3) Stjtíð. EB L 250, 19.9.1984, bls. 17. Tilskipuninni var síðast breytt 

með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/29/EB (Stjtíð. ESB 

L 149, 11.6.2005, bls. 22). 

(4) Sjá A-hluta I. viðauka. 

6) Tilkomu innri markaðarins fylgir mikið úrval. Þar sem 

neytendur og seljendur geta nýtt sér og eiga að nýta sér 

innri markaðinn sem best og þar sem auglýsingar eru 

mikilvæg aðferð við að skapa raunhæfa markaði fyrir 

allar vörur og þjónustugreinar í gervöllu Bandalaginu 

þykir rétt að grundvallarákvæði um form og efni 

samanburðarauglýsinga séu alls staðar þau sömu og að 

skilyrði fyrir notkun samanburðarauglýsinga í aðildar-

ríkjunum verði samhæfð. Sé slíkum skilyrðum fullnægt 

verður hægara um vik að sýna fram á kosti ýmissa 

sambærilegra vörutegunda með hlutlægum hætti. 

Samanburðarauglýsingar geta einnig örvað samkeppni 

milli þeirra sem bjóða vöru og þjónustu þannig að 

neytandinn njóti góðs af. 

7) Koma ber á hlutlægum  lágmarksviðmiðunum til þess 

að skera úr um hvort auglýsingar eru villandi. 

8) Þegar bornir eru saman áþreifanlegir, viðeigandi, 

sannreynanlegir og dæmigerðir þættir í samanburðar-

auglýsingu, án þess að það sé gert á villandi hátt, kann 

samanburðarauglýsingin að eiga rétt á sér sem miðill til 

að upplýsa neytendur um hagsmuni þeirra. Æskilegt er 

að skilgreina samanburðarauglýsingu á sem víðtækastan 

hátt svo að allar tegundir samanburðarauglýsinga heyri 

undir hugtakið. 

9) Setja ber skilyrði um leyfilegan samanburð í 

auglýsingum svo að unnt verði að ákvarða hvaða 

tegundir samanburðarauglýsinga geta raskað samkeppni, 

skaðað keppinauta og haft neikvæð áhrif á val neytenda. 

Til skilyrða fyrir leyfilegum auglýsingum er rétt að telja 

viðmiðanir um hlutlægan samanburð á eiginleikum vöru 

og þjónustu. 

10) Alþjóðasamningar um höfundarrétt og ákvæði landslaga 

um samningsbundna og ósamningsbundna ábyrgð gilda 

þegar vísað er til niðurstaðna samanburðarprófana á 

vegum þriðja aðila eða þær eru birtar í samanburðar-

auglýsingu. 

11) Skilyrðin fyrir samanburðarauglýsingum skulu vera 

samstæð og uppfyllt í heild sinni. Í samræmi við 

sáttmálann eru aðildarríkin sjálfráð um form og aðferðir 

við að fylgja þessum skilyrðum eftir, að því marki sem 

ekki er mælt fyrir um form og aðferðir í þessari til-

skipun.  
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12) Í þessum skilyrðum er rétt að taka sérstakt tillit til 

ákvæða sem byggjast á reglugerð ráðsins (EB) nr. 

510/2006 frá 20. mars 2006 um verndun landfræðilegra 

merkinga og upprunatáknana fyrir landbúnaðarafurðir 

og matvæli (1), einkum 13. gr., og annarra Bandalagsá-

kvæða sem samþykkt hafa verið á sviði landbúnaðar. 

13) Í 5. gr. fyrstu tilskipunar ráðsins 89/104/EBE frá 21. 

desember 1988 um samræmingu á lögum aðildarríkja 

um vörumerki (2) er kveðið á um einkarétt rétthafa 

skrásetts vörumerkis á notkun þess og þar með heimild 

til að banna þriðja aðila að nota í atvinnuskyni tákn sem 

er eins og vörumerkið eða líkt því til að auðkenna vörur 

eða þjónustu sem eru eins og eða líkar þeim sem 

skrásetta vörumerkið auðkennir, einnig aðrar vörur ef 

svo ber undir. 

14) Eigi samanburðarauglýsing að þjóna tilgangi sínum 

getur eigi að síður verið nauðsynlegt að tilgreina vöru 

eða þjónustu keppinautar og vísa til vörumerkis eða 

viðskiptaheitis sem hann er rétthafi að. 

15) Slík notkun á vörumerki, viðskiptaheiti eða öðrum 

auðkennisstöfum annars brýtur ekki í bága við slíkan 

einkarétt ef hún stenst skilyrðin, sem kveðið er á um í 

þessari tilskipun, þar eð eina markmiðið er að greina á 

milli vörutegunda og vekja með hlutlægum hætti athygli 

á mismuninum  á þeim. 

16) Einstaklingar eða samtök, sem að landslögum eru talin 

hafa lögmætra hagsmuna að gæta í málinu, skulu hafa 

möguleika á að hefja málssókn gegn villandi 

auglýsingum og ólöglegum samanburðarauglýsingum, 

annaðhvort hjá dómstóli eða stjórnvaldi sem er til þess 

bært að kveða upp úrskurð í kærumálum eða hefja 

viðeigandi málssókn. 

17) Dómstólar eða stjórnvöld skulu hafa umboð til þess að 

fyrirskipa eða fá því framgengt að villandi auglýsingum 

og ólöglegum samanburðarauglýsingum verði hætt. Í 

tilteknum tilvikum kann að vera æskilegt að banna 

villandi auglýsingar og ólöglegar samanburðar-

auglýsingar jafnvel áður en þær eru birtar. Þetta ber þó 

ekki að túlka á þann veg aðaðildarríki séu skuldbundin 

til þess að taka upp reglur er kveði á um kerfisbundið 

fyrirframeftirlit með auglýsingum. 

18) Eftirlit að eigin frumkvæði af hálfu sjálfseftirlits-

stofnana til að útiloka villandi auglýsingar og ólöglegar 

samanburðarauglýsingar kann að koma í veg fyrir að 

leita þurfi stjórnvalds- eða dómsvaldsúrræða og ætti því 

að hvetja til slíks. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 93, 30.9.2006, bls. 12. 

(2) Stjtíð. ESB L 40, 7.3.2008, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með 

ákvörðun 92/10/EBE (Stjtíð. EB L 6, 11.1.1992, bls. 35). 

19) Þótt sönnunarbyrðin sé ákveðin í landslögum er rétt að 

dómstólar og stjórnvöld geti krafist þess að seljendur 

leggi fram sönnun fyrir því að staðhæfingar þeirra um 

staðreyndir séu réttar. 

20) Það er nauðsynlegt eðlilegri starfsemi innri markaðarins 

að setja reglur um samanburðarauglýsingar. Því þarf að 

bregðast við á vettvangi Bandalagsins. Samþykkt 

tilskipunar er tilhlýðileg leið því að þar er kveðið á um 

samræmdar, almennar meginreglur og aðildarríkjunum 

er í sjálfsvald sett með hvaða aðferðum og leiðum þau 

ná fram þessum markmiðum. Slíkt er í samræmi við 

dreifræðisregluna. 

21) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á skuldbindingar 

aðildarríkjanna að því er varðar fresti til lögleiðingar og 

beitingar þeirra tilskipana sem eru tilgreindar í B-hluta  

I. viðauka. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilgangurinn með þessari tilskipun er að vernda seljendur fyrir 

villandi auglýsingum og óréttmætum afleiðingum þeirra og að 

mæla fyrir um skilyrði fyrir því að leyfa samanburðar-

auglýsingar. 

2. gr. 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 

segir: 

a) „auglýsing“: gerð hvers konar lýsingar í hvaða formi sem er, 

í tengslum við verslun, viðskipti, handverk eða sérfræðistarf, 

í því skyni að vekja athygli á vöru eða þjónustu, þ.m.t. 

fasteignum, réttindum og skyldum, 

b) „villandi auglýsing“: hvers konar auglýsing sem á einhvern 

hátt, þ.m.t. með framsetningu hennar, villir um fyrir eða er 

líkleg til að villa um fyrir þeim einstaklingum sem henni er 

beint að eða sem hún nær til og er líkleg til þess, vegna 

villandi eðlis síns, að hafa áhrif  á meðferð þeirra á 

fjármunum eða sem af þessum ástæðum skaðar eða er líkleg 

til að skaða samkeppnisaðila, 

c) „samanburðarauglýsingar“: allar þær auglýsingar þar sem 

beint eða óbeint er vísað til keppinautar eða vöru eða 

þjónustu sem keppinautur býður. 

d) „seljandi“: einstaklingur eða lögaðili sem starfar að þeim 

markmiðum er varða verslunarstörf hans, handverk, 

viðskipti eða sérfræðistarf og hver sá sem starfar í nafni 

seljandans eða fyrir hönd hans.  
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e) „reglusetningaraðili“: sérhver aðili, þ.m.t. seljandi, eða 

hópur seljenda, sem ber ábyrgð á því að setja og endurskoða 

siðareglur og/eða á því að fylgjast með því að þeir sem hafa 

skuldbundið sig til þess fari eftir reglunum. 

3. gr. 

Þegar skera á úr um það hvort auglýsing er villandi skal taka til 

greina öll atriði er hana varða, einkum hverjar þær upplýsingar 

er í henni kunna að felast um: 

a) eiginleika vöru eða þjónustu, s.s. hvort slíkt sé á boðstólum, 

hvert sé eðli þess, frágangur, úr hverju unnið, með hvaða 

framleiðsluaðferð og hvenær framleitt, hvenær afhent, 

hversu vel henti tilgangi sínum, notkunarmöguleika, magn, 

lýsingu,  landfræðilegan eða viðskiptalegan uppruna eða 

ætlaðan árangur af notkun, eða niðurstöður og efnisatriði 

tilrauna eða kannana sem gerðar hafa verið á vörunum eða 

þjónustunni, 

b) verð eða hvernig verð er reiknað út sem og þau skilyrði sem 

gilda um afhendingu vöru eða veitta þjónustu, 

c) eðli, einkenni og rétt auglýsanda, s.s. hver hann er og 

hverjar eignir hans eru, hæfi hans og eignarhald á 

höfundarrétti á sviði iðnaðar, viðskipta eða hugverka, eða 

þau verðlaun eða viðurkenningar sem hann hefur hlotið. 

4. gr. 

Samanburðarauglýsingar skulu, að því er samanburð varðar, 

leyfðar að uppfylltum eftirtöldum skilyrðum: 

a) að þær séu ekki villandi í skilningi 2. gr. (b-liður), 3. gr. og 

8. gr. (1. mgr.) þessarar tilskipunar eða 6. og 7. gr. 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/29/EB frá 11. 

maí 2005 um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum 

á innri markaðnum (1), 

b) að samanburðurinn taki til vöru eða þjónustu sem fullnægir 

sömu þörfum eða er ætluð til sömu nota, 

c) að gerður sé samanburður á einum eða fleiri áþreifanlegum, 

viðeigandi, sannreynanlegum og dæmigerðum eiginleika 

eða eiginleikum vöru eða þjónustu, að meðtöldu verði ef 

vill, 

d) að ekki sé kastað rýrð á eða talað með lítilsvirðingu um 

vörumerki, viðskiptaheiti, aðra auðkennisstafi, vöru, 

þjónustu, starfsemi eða aðstæður samkeppnisaðila, 

e) að ávallt séu bornar saman vörur með sömu merkingum ef 

um er að ræða vörur með upprunamerkingum, 

  

(1) Stjtíð. ESB L 149, 5.11.2005, bls. 22. 

f) að ekki sé með óréttmætum hætti hagnýttur orðstír 

vörumerkis, viðskiptaheitis eða annarra auðkennisstafa 

samkeppnisaðila eða upprunamerkingar samkeppnisvöru, 

g) að vara eða þjónusta sé ekki kynnt sem eftirlíking eða 

eftirgerð vöru eða þjónustu sem ber verndað vörumerki eða 

viðskiptaheiti, 

h) að auglýsing verði þess ekki valdandi að seljendur villist á 

auglýsanda og keppinaut hans eða á vörumerkjum, 

viðskiptaheitum, öðrum auðkennisstöfum, vörum og 

þjónustu auglýsanda og samkeppnisaðila. 

5. gr. 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að fyrir hendi séu 

fullnægjandi og árangursrík úrræði til að berjast gegn villandi 

auglýsingum og til að tryggja að farið sé að ákvæðunum um 

samanburðarauglýsingar í þágu seljenda og samkeppnisaðila. 

Slík úrræði skulu taka til ákvæða í lögum er heimila 

einstaklingum eða samtökum, sem samkvæmt landslögum 

teljast hafa lögmætra hagsmuna að gæta í baráttunni gegn 

villandi auglýsingum eða við setningu reglna um 

samanburðarauglýsingar: 

a) að hefja málsókn gegn slíkum auglýsingum 

eða 

b) að skjóta slíkum auglýsingum til stjórnvalds sem er til þess 

bært að annaðhvort úrskurða í kærumálum eða hefja 

viðeigandi málarekstur. 

2. Aðildarríkin skulu ákveða það hvert fyrir sig hver þessara 

möguleika, sem um getur í annarri undirgrein 1. mgr., skuli 

vera fyrir hendi og hvort dómstólar eða stjórnvöld eigi að geta 

krafist þess að áður séu reyndar aðrar þekktar leiðir til að 

bregðast við kvörtunum, þ.m.t. þær sem um getur í 6. gr. 

Hvert aðildarríki fyrir sig skal ákveða: 

a) hvort beina skuli þessum lagaúrræðum að hverjum seljanda 

fyrir sig eða sameiginlega gagnvart mörgum seljendum í 

sama atvinnuvegi 

og 

b) hvort beita megi þessum lagaúrræðum gagnvart 

reglusetningaraðila þar sem viðkomandi reglur stuðla að því 

að farið sé í kringum lagakröfur.  
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3. Samkvæmt lagaákvæðum, sem um getur í 1. og 2. mgr., 

skulu aðildarríki veita dómstólum eða stjórnvöldum heimild er 

geri þeim kleift, telji þau slíkar ráðstafanir nauðsynlegar með 

tilliti til hagsmuna allra hlutaðeigandi, einkum hagsmuna 

almennings: 

a) að fyrirskipa að hætt verði við eða hafinn viðeigandi 

málarekstur til að stöðva villandi auglýsingar eða ólöglegar 

samanburðarauglýsingar 

eða 

b) hafi villandi auglýsingar eða ólöglegar samanburðarauglýs-

ingar ekki enn verið birtar, en birting er yfirvofandi, að 

fyrirskipa bann við eða að hefja viðeigandi málarekstur til 

að banna slíka birtingu. 

Fyrsta undirgrein gildir einnig þótt ekki séu sannanir fyrir því 

að raunverulegt tap eða skaði hafi hlotist eða fyrir ásetningi eða 

vanrækslu af hálfu auglýsandans. 

Aðildarríki skulu einnig kveða á um að þær ráðstafanir, sem um 

getur í fyrstu undirgrein, geti, eftir ákvörðun aðildarríkjanna, 

fengið flýtimeðferð, annaðhvort til bráðabirgða eða til 

frambúðar. 

4. Þegar tekin hefur verið endanleg ákvörðun um að stöðva 

villandi auglýsingu eða ólöglega samanburðarauglýsingu er 

aðildarríkjunum heimilt, í því skyni að útiloka áframhaldandi 

áhrif hennar, að veita dómstólum eða stjórnvöldum umboð til: 

a) að krefjast birtingar þeirrar ákvörðunar í heild eða að hluta 

til og á því formi sem þau telja fullnægjandi, 

b) að krefjast þess einnig að birt verði leiðrétting. 

5. Stjórnvöldin, sem um getur í b-lið annarrar undirgreinar  

1. mgr., skulu: 

a) vera þannig samsett að enginn vafi leiki á um óhlutdrægni, 

b) hafa nægar heimildir til að geta, þegar þau ákvarða í 

kvörtunarmálum, fylgst með og framfylgt því á skilvirkan 

hátt að ákvarðanir þeirra séu virtar, 

c) að öðru jöfnu rökstyðja ákvarðanir sínar. 

6. Ef stjórnvald veitir einkaleyfi samkvæmt heimildunum, 

sem um getur í 3. og 4. mgr., skal það alltaf færa rök fyrir 

ákvörðun sinni. Í því tilviki skal ákveða málsmeðferð þar sem 

óviðeigandi eða ósanngjörn beiting stjórnvalds á heimildum 

sínum eða ósanngjörn eða óviðeigandi vanræksla við meðferð 

slíkra heimilda getur leitt til endurskoðunar dómsvalds. 

6. gr. 

Tilskipun þessi útilokar ekki að valfrjálst eftirlit, sem aðildarríki 

geta stuðlað að, sé haft með villandi auglýsingum eða 

samanburðarauglýsingum af hálfu sjálfseftirlitsstofnana og að 

einstaklingar og samtök, sem um getur í annarri undirgrein 1. 

mgr. 5. gr., geti skotið málum til slíkra stofnana með því 

skilyrði að málsmeðferð af því tagi sé viðbót við dómsmeðferð 

eða stjórnvaldsmeðferð sem um getur í þeirri grein. 

7. gr. 

Aðildarríkin skulu veita dómstólum eða stjórnvöldum umboð er 

heimili þeim, í þeirri dóms- eða stjórnvaldsmeðferð sem um 

getur í 5. gr.: 

a) að krefjast þess að auglýsandinn leggi fram sönnunargögn 

um réttmæti staðhæfinga um staðreyndir í auglýsingum, ef 

slík krafa virðist réttmæt með tilliti til lögmætra hagsmuna 

auglýsanda og hvers þess aðila annars er málið varðar, sem 

og á grundvelli aðstæðna í því tiltekna máli, og sé um að 

ræða samanburðarauglýsingu, að krefjast þess að 

auglýsandinn leggi fram slík gögn með skömmum fyrirvara 

og 

b) að dæma staðhæfingar um staðreyndir rangar ef 

sönnunargögnin, sem krafist er samkvæmt a-lið, hafa ekki 

verið lögð fram eða eru talin ófullnægjandi af dóms- eða 

stjórnvaldi. 

8. gr. 

1. Tilskipun þessi kemur ekki í veg fyrir að aðildarríkin 

viðhaldi eða samþykki ákvæði um villandi auglýsingar í því 

skyni að tryggja víðtækari vernd fyrir seljendur og 

samkeppnisaðila. 

Fyrsta undirgrein skal ekki, að því er samanburð varðar, eiga 

við um samanburðarauglýsingar. 

2. Ákvæði þessarar tilskipunar gilda með fyrirvara um 

ákvæði Bandalagsins um auglýsingar á tilteknum tegundum 

vöru og/eða þjónustu eða takmarkanir á eða bönn við 

auglýsingum í tilteknum miðlum.  
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3. Þau ákvæði þessarar tilskipunar sem varða samanburðar-

auglýsingar skuldbinda ekki aðildarríki, sem í samræmi við 

ákvæði sáttmálans viðhalda banni eða leggja bann við 

auglýsingu á tiltekinni vöru eða þjónustu, hvort heldur er beint 

eða fyrir milligöngu aðila eða stofnunar sem ber að lögum 

aðildarríkisins ábyrgð á eftirliti með verslunarstarfsemi, iðn, 

handverki eða sérfræðistörfum, til að heimila samanburðar-

auglýsingar um slíka vöru eða þjónustu. Takmarkist bannið við 

tiltekna miðla á þessi tilskipun við um þá miðla þar sem slíkt 

bann gildir ekki. 

4. Ekkert í tilskipun þessari kemur í veg fyrir að aðildarríkin, 

í samræmi við ákvæði sáttmálans, komi á eða viðhaldi banni 

eða takmörkunum gagnvart samanburði á sérfræðiþjónustu í 

auglýsingum, hvort heldur er beint eða fyrir milligöngu aðila 

eða stofnunar sem ber að lögum aðildarríkisins ábyrgð á eftirliti 

með starfsemi sérfræðinga. 

9. gr. 

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði 

úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun 

þessi nær til. 

10. gr. 

Tilskipun 84/450/EBE er hér með felld úr gildi með fyrirvara 

um skuldbindingar aðildarríkjanna að því er varðar fresti til 

lögleiðingar og beitingar þeirra tilskipana sem eru tilgreindar í 

B-hluta I. viðauka. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 

þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af 

samsvörunartöflunni í II. viðauka. 

11. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi 12. desember 2007. 

12. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 12. desember 2006. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins 

J. BORRELL FONTELLES 

forseti 

Fyrir hönd ráðsins, 

M. PEKKARINEN 

forseti 
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I. VIÐAUKI 

A-HLUTI 

Niðurfelld tilskipun með síðari breytingum 

Tilskipun ráðsins 84/450/EBE 

(Stjtíð. EB L 250, 19.9.1984, bls. 17)  

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/55/EB 

(Stjtíð. EB L 290, 23.20.1997, bls. 18). 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/29/EB 

(Stjtíð. ESB L 149, 11.6.2005, bls. 22) 

eingöngu 14. gr. 

B-HLUTI 

Skrá yfir fresti til lögleiðingar og beitingar í aðildarríkjunum 

(sem um getur í 10. gr.) 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar Gildistökudagur 

84/450/EBE 1. október 1986 — 

97/55/EB 23. apríl 2000 — 

2005/29/EB 12. júní 2007 12. desember 2007 
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II. VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

Tilskipun 84/450/EBE Þessi tilskipun 

1. gr. 1. gr. 

Inngangsorð 2. gr. Inngangsorð 2. gr. 

1. liður 2. gr. a-liður 2. gr. 

2. liður 2. gr. b-liður 2. gr. 

liður 2a í 2. gr. c-liður 2. gr. 

3. liður 2. gr. d-liður 2. gr. 

4. liður 2. gr. e-liður 2. gr. 

3. gr. 3. gr. 

1. mgr. 3. gr. a 4. gr. 

Fyrsti málsliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 4. gr. Fyrsta undirgrein 1. mgr. 5. gr. 

Annar málsliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 4. gr. Önnur undirgrein 1. mgr. 5. gr. 

Önnur undirgrein 1. mgr. 4. gr. Fyrsta undirgrein 2. mgr. 5. gr. 

Þriðja undirgrein 1. mgr. 4. gr. Önnur undirgrein 2. mgr. 5. gr. 

Inngangsorð fyrstu undirgreinar 2. mgr. 4. gr. Inngangsorð fyrstu undirgreinar 3. mgr. 5. gr. 

Fyrsti undirliður fyrstu undirgreinar 2. mgr. 4. gr. a-liður fyrstu undirgreinar 3. mgr. 5. gr 

Annar undirliður fyrstu undirgreinar 2. mgr. 4. gr. b-liður fyrstu undirgreinar 3. mgr. 5. gr. 

Lokaorð fyrstu undirgreinar 2. mgr. 4. gr. Önnur undirgrein 3. mgr. 5. gr. 

Inngangsorð annarrar undirgreinar 2. mgr. 4. gr. Þriðja undirgrein 3. mgr. 5. gr. 

Fyrsti undirliður annarrar undirgreinar 2. mgr. 4. gr. Þriðja undirgrein 3. mgr. 5. gr. 

Annar undirliður annarrar undirgreinar 2. mgr. 4. gr. Þriðja undirgrein 3. mgr. 5. gr. 

Lokaorð annarrar undirgreinar 2. mgr. 4. gr. Þriðja undirgrein 3. mgr. 5. gr. 

Inngangsorð þriðju undirgreinar 2. mgr. 4. gr. Inngangsorð 4. mgr. 5. gr 

Fyrsti undirliður þriðju undirgreinar 2. mgr. 4. gr. a-liður 4. mgr. 5. gr. 

Annar undirliður þriðju undirgreinar 2. mgr. 4. gr. b-liður 4. mgr. 5. gr. 

Fyrsta undirgrein 3. mgr. 4. gr. 5. mgr. 5. gr. 

Önnur undirgrein 3. mgr. 4. gr. 6. mgr. 5. gr. 

5. gr. 6. gr. 

6. gr. 7. gr. 

1. mgr. 7. gr. Fyrsta undirgrein 1. mgr. 8. gr 

7. mgr. 2. gr. Önnur undirgrein 1. mgr. 8. gr. 

3. mgr. 7. gr. 8. mgr. 2. gr. 

7. mgr. 4. gr. 8. mgr. 3. gr. 

7. mgr. 5. gr. 8. mgr. 4. gr. 

Fyrsta undirgrein 8. gr. — 

Önnur undirgrein 8. gr. 9. gr. 

— 10. gr. 

— 11. gr. 

9. gr. 12. gr. 

— I. viðauki 

— II. viðauki 

 


