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I en ny dom har EU-
Domstolen fastslået, at
Peugeots kanal for re-
klamevideoer på You-

tube ikke er en ”audiovisuel
medietjeneste” i EU-rettens
forstand. Peugeot er dermed
forpligtet til at angive for-
brugeroplysningerne ved
lanceringen af de nye per-
sonbilmodeller. 

I dommen fastslår EU-
Domstolen, at en video-
kanal som den, Peugeot
driver gennem Youtube,
ikke er omfattet af undtagel-
sesbestemmelsen som en
”audiovisuel medietjene-
ste”. Peugeot er derfor
underlagt pligten til at
belyse bilmodellens
brændstofforbrug og
CO2-udledning.

Sagen omhandler Peugeot
Deutschland (herefter ”Peu-
geot”), der forhandler biler
af mærket Peugeot i Tysk-
land. I 2014 offentliggjorde
Peugeot en ny, kort video
med titlen ”Peugeot RCZ R
Experience: Boxer”, om-
handlende lancering af en
ny personbil. Videoen blev
offentliggjort via Peugeots
egen videokanal, som sel-
skabet driver gennem inter-
nettjenesten Youtube.

Ifølge EU-reglerne om for-
brugeroplysning skal produ-
centen sikre, at nye person-
bilers brændstofforbrug og
CO2-emission angives.
Peugeots video gengav ikke
forbrugeroplysningerne om
bilens brændstofforbrug og
CO2-emissioner.

Appellerede dom
Deutsche Umwelthilfe (for-
brugerbeskyttelsesorganisa-
tionen i Tyskland) anlagde
sag mod Peugeot ved Land-
gericht Köln (den regionale
ret i første instans i Köln,
Tyskland) på baggrund af de
manglende forbrugeroplys-
ninger. Deutsche Umwelt-
hilfe fi��k medhold, hvorefter
Peugeot appellerede afgørel-
sen til Oberlandesgericht
(den regionale appeldom-
stol i Køln, Tyskland), som
dog afviste appellen. Sagen
blev herefter indbragt for
Bundesgerichtshof (for-
bundsdomstol, Tyskland).

Det afgørende for, om
Peugeot var underlagt reg-
lerne om forbrugeroplysnin-
ger i forbindelse med video-
reklamer om nye personbil-
modeller, afhang af, om
Peugeots videokanal på You-

tube kunne karakteriseres
som en ”audiovisuel medie-
tjeneste” og dermed var om-
fattet af undtagelsen. 

Bundesgerichtshof var i
tvivl om EU-rettens defi��ni-
tion af en ”audiovisuel me-
dietjeneste”, og om Youtu-
be-videokanalen på den
baggrund var undtaget fra
forbrugeroplysningsregler-
ne. Bundesgerichtshof ud-
satte derfor sagen og forelag-
de EU-Domstolen et præju-
dicielt spørgsmål.

EU-Domstolen skulle der-
med vurdere, hvorvidt en
udbyder, der driver en vi-
deokanal på internettjene-
sten Youtube, hvorfra inter-
netbrugere kan hente disse
korte reklamevideoer for
modeller af nye personbiler,
er en ”audiovisuel medie-
tjeneste”. Betingelsen herfor
er, at enten videokanalen
eller videoerne isoleret set
kan være omfattet af defi��ni-
tionen af en ”audiovisuel
medietjeneste”.

Ren reklame
EU-Domstolen bemærker
indledningsvis, at en video-
kanal skal »udbyde informe-
rende, underholdende eller op-
lysende programmer til offent-
ligheden« for at være omfat-
tet af begrebet ”audiovisuel
medietjeneste”. 

EU-Domstolen fastslår, at
den videokanal, som Peu-
geot driver via Youtube, ikke
har som hovedformål at ud-
byde informerende, under-
holdende eller oplysende
programmer til offentlig-
heden. Endvidere fastslår
EU-Domstolen, at formålet
med den omhandlede video
fra Peugeot må være at pro-
movere de nye bilmodeller i

rent kommercielt øjemed.
EU-Domstolen bemærke-

de videre, at det ikke kan til-
lægges vægt, at kanalen,
hvorpå videoerne stilles til
rådighed, er i stand til at
informere, underholde og
oplyse seerne. EU-Dom-
stolen fastslog, at kanalens
reklameformål er tilstrække-
ligt til, at kanalen ikke er en
”audiovisuel medietjene-
ste”.

Denne fortolkning af EU-
reglerne var ifølge Peugeot i
strid med EU’s grundlæg-
gende ligebehandlingsprin-
cip. Ifølge ligebehandlings-
princippet må ensartede for-
hold ikke behandles forskel-
ligt. Peugeot anfører i den
forbindelse, at der forekom-
mer en forskelsbehandling i
forhold til andre program-
mer, der ikke har et reklame-
formål. 

EU-Domstolen konklude-
rer, at der ikke er tale om en
forskelsbehandling, da re-
klamevideokanalen ikke kan
sidestilles med ikke reklame-
mæssige programmer.

Selv om tjenesten ikke i
sig selv udgør en ”audiovi-
suel medietjeneste”, kan
undtagelsen ligeledes an-
vendes på udbud af ”audio-
visuel kommerciel kommu-
nikation”. EU-Domstolen
foretager herefter en vurde-
ring af, om videoerne kan
betegnes som sådanne, det
vil sige om de udgør en ”au-
diovisuel kommerciel kom-
munikation”. En ”audiovi-
suel kommerciel kommuni-
kation” består af »billeder
med eller uden lyd, som har til
formål direkte eller indirekte at
fremme afsætningen af varer
eller tjenesteydelser eller pro-
movere et image for en fysisk

eller juridisk person, der ud-
øver virksomhed«. 

Det vil sige, at ”audio-
visuel kommerciel kommu-
nikation” bl.a. omfatter
tv-reklamer, sponsorering,
teleshopping og produkt-
placering.

Ikke et ”program”
EU-Domstolen præciserer, at
for at opfylde kravene til
”audiovisuel kommerciel
kommunikation” skal bille-
derne være en del af eller
udgøre hovedparten af et
program. Ved ”program”
forstås i denne sammen-
hæng programmer såsom
sportsbegivenheder, doku-
mentar- eller børneprogram-
mer – eller andre program-
mer hvis form og indhold
kan sidestilles hermed.

EU-Domstolen fastslår, at
der ved den omhandlede
reklamevideo ikke er tale
om billeder, der er en del af
eller udgør hovedparten af
et program. 

Billederne i den omhand-
lede reklamevideo fi��ndes
kun i begyndelsen og i slut-
ningen af videoen, og der er
alene tale om enkelte bille-
der. 

EU-Domstolen bemærker
i denne henseende, at det
ville være kunstigt at hæv-
de, at det alene var disse en-
keltstående billeder i begyn-
delsen og slutningen, som
kunne anses for reklame-
mæssige. 

EU-Domstolen fastslår
derimod, at videoen er
reklamemæssig i sin helhed.

Ydermere er Peugeots
reklamevideoer individuelle
og indbyrdes selvstændige.
EU-Domstolen vurderer på
denne baggrund, at rekla-

mevideoerne heller ikke kan
anses som værende inde-
holdt i et program, hvorfor
de heller ikke af denne
grund kan anses for væren-
de omfattet af defi��nitionen
af ”audiovisuel kommerciel
kommunikation”.

Øget brug af Youtube
EU-Domstolen konkludere-
de, at den omhandlede
reklamevideo i sin helhed er
en reklamemæssig video,
hvoraf hovedformålet er at
promovere de nye person-
bilmodeller.

Peugeots videokanal via
Youtube er udelukket fra
anvendelsesområdet for
undtagelsen for ”audiovisu-
el medietjeneste”, hvorfor
selskabet er forpligtet til at
anføre forbrugeroplysning i
forbindelse med sine rekla-
mevideoer gennem sin
videokanal på Youtube.

Youtube og andre platfor-
me anvendes mere og mere i
forbindelse med virksom-
heders kommercielle arbej-
de, og det er i denne forbin-
delse væsentligt for alle eu-
ropæiske virksomheder, som
ønsker at betjene sig af disse
platforme, at være opmærk-
som på, om virksomheden
opfylder alle kravene. 

Eftersom kravene til angi-
velse af nye personbilers
brændstofforbrug og CO2-
emission er fastsat i EU-
lovgivningen, er kravene
også gældende for danske
forhandlere.

Afgørelsen fra EU-Dom-
stolen er derfor især relevant
for danske bilforhandlere,
som ønsker at promovere
deres modeller på Youtube
eller andre platforme i sam-
me stil.

EU-DOM: Peugeot Deutschland er underlagt EU-reglerne for angivelse af en bils 
brændstofforbrug og CO2-emissioner, når selskabet igennem sin kanal for reklamevideoer 
offentliggør nye personbilmodeller på Youtube. 
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EU-Domstolen fastslår,
at den videokanal, som Peugeot
driver via Youtube, ikke har 
som hovedformål at udbyde 
informerende, underholdende 
eller oplysende programmer til
offentligheden.
Foto: Peugeot

Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten,
udarbejdes af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H), Søn-
derby Legal, samt advokat Patrick
Goergen, Etude Goergen, begge
specialiserede inden for området. 

Peugeot-video i strid med EU-regler

EU-Domstolen 
konkluderede, at 
den omhandlede
reklamevideo i sin
helhed er en 
reklamemæssig 
video, hvoraf hoved-
formålet er at 
promovere de nye
personbilmodeller.


