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KONSUMENTSKYDD

EU:s konsumentskyddsåtgärder är avsedda att skydda de europeiska
konsumenternas hälsa och säkerhet samt ekonomiska och rättsliga intressen,
var de än är bosatta, vart de än reser och var de än handlar inom EU. EU:s
lagstiftning på detta område omfattar både fysiska transaktioner och e-handel, och
innehåller såväl allmänna bestämmelser som bestämmelser om specifika produkter,
t.ex. läkemedel, genetiskt modifierade organismer, tobaksprodukter, kosmetika,
leksaker och sprängämnen.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 114 och 169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget).

MÅL

Se till att alla konsumenter inom unionen - var de än är bosatta, vart de än reser och
var de än handlar inom EU -– har ett bra gemensamt skydd mot risker och hot mot sin
säkerhet och sina ekonomiska intressen, och öka konsumenters förmåga att försvara
sina egna intressen.

RESULTAT

A. Skydd av konsumenternas hälsa och säkerhet
1. EU-åtgärder på området folkhälsa och tobak (se faktablad 2.2.4)
2. Livsmedel (se faktablad 2.2.6)
3. Läkemedel (se faktablad 2.2.5)
4. Allmänt produktsäkerhetssystem och marknadskontroll
Genom direktiv 2001/95/EG inrättades ett allmänt produktsäkerhetssystem som
innebär att alla konsumentprodukter som släpps ut på marknaden – även sådana
som inte omfattas av sektorsspecifik lagstiftning – måste följa vissa normer när
det gäller upplysningar till konsumenterna, åtgärder för att undvika säkerhetsrisker,
övervakning av produktsäkerheten och säkerställande av spårbarhet. Om en produkt
utgör ett allvarligt hot som kräver snabba åtgärder måste den berörda medlemsstaten
omedelbart informera kommissionen med hjälp av Rapex, ett system för snabbt
informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen. I juni 2021 antog
kommissionen ett förslag till förordning om allmän produktsäkerhet, i syfte att se över
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direktivet om allmän produktsäkerhet. Genom den föreslagna förordningen kommer
man att säkerställa kontinuitet med direktivet om allmän produktsäkerhet genom att
kräva ”säkra” konsumentprodukter, fastställa vissa skyldigheter för ekonomiska aktörer,
däribland internetbaserade marknadsplatser, och utarbeta standarder till stöd för det
allmänna säkerhetskravet. Den kommer att uppdatera och modernisera den allmänna
ramen för säkerheten hos andra konsumentprodukter än livsmedel, och säkerställa lika
villkor för företag.
5. Säkerheten hos kosmetiska produkter, explosiva varor för civilt bruk och leksaker
Genom förordning (EG) nr 1223/2009 säkerställs kosmetiska produkters säkerhet
och även konsumentskyddet genom krav på ingrediensförteckningar och informativ
märkning. De flesta bestämmelserna i förordningen började gälla den 11 juli 2013.
Säkerhetskrav för explosiva varor för civilt bruk och liknande produkter anges i
direktiven 93/15/EEG, 2008/43/EG och 2004/57/EG och i beslut 2004/388/EG, nyligen
omarbetade genom direktivet om explosiva varor för civilt bruk (2014/28/EU) och
direktivet om pyrotekniska artiklar (2013/29/EU). Krav på leksakers säkerhet uppfyller
kraven i direktiv 2009/48/EG. Europeiska standardiseringskommittén (CEN) reviderar
och utvecklar de relevanta standarderna.
6. Kommunikation till överkomliga priser för företag och konsumenter (se
faktablad 2.1.8)
B. Skydd av konsumenternas ekonomiska intressen
1. Informationssamhällets tjänster, e-handel och elektroniska och
gränsöverskridande betalningar
Direktiv 2000/31/EG (e-handelsdirektivet) omfattar ansvar för leverantörer (som
är etablerade i EU) av onlinetjänster, elektroniska transaktioner via internet och
annan internetverksamhet, såsom tillhandahållande av nyheter, databastjänster och
finansiella tjänster, tjänster från auktoriserade yrkesutövare, underhållningstjänster
(video på begäran), direktreklam, annonsering samt tillgång till internet. Det kommer
att moderniseras genom den kommande rättsakten om digitala tjänster. Direktiv (EU)
2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden och förordning (EG) nr 2021/1230
om gränsöverskridande betalningar säkerställer att avgifter för gränsöverskridande
betalningar i euro är lika höga som avgifterna för betalningar i euro i en medlemsstat.
2. Tv utan gränser
Genom direktiv 2010/13/EU säkerställs fri rörlighet för sändningstjänster samtidigt
som vissa mål av allmänintresse behålls, såsom kulturell mångfald, rätt till genmäle,
konsumentskydd och skydd av minderåriga. Bestämmelserna gäller bland annat
reklam för alkoholhaltiga drycker, tobak och läkemedel, teleshopping och program som
innehåller pornografi eller extremt våld. Evenemang med stor betydelse för samhället
ska sändas gratis och okodat, även om betal-tv-kanaler har köpt ensamrätten.
3. Avtal om distansförsäljning och avtal som ingås utanför fasta affärslokaler,
försäljning av varor och garantier och oskäliga villkor i avtal
Den 13 juni 2014 ersatte direktivet om konsumenträttigheter (2011/83/EU) rådets
direktiv 85/577/EEG och direktiv 97/7/EG. Genom detta direktiv ändrades även
rådets direktiv 93/13/EEC om oskäliga villkor i konsumentavtal och direktiv
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1999/44/EG om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och
härmed förknippade garantier. Det stärkte konsumenternas rättigheter, fastställde
bestämmelser om konsumentinformation, reglerade ångerrätten och harmoniserade
vissa avtalsbestämmelser. Genom direktiv 2002/65/EG regleras distansförsäljning av
finansiella tjänster till konsumenter.
4. Otillbörliga affärsmetoder och jämförande och missvisande reklam
Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare
gentemot konsumenter förbjuder vilseledande och aggressiva metoder, ”oskälig
behandling” (såsom försäljning under påtryckningar, vilseledande marknadsföring
och otillbörlig reklam) och verksamhet där tvång används som säljmetod. Direktivet
omfattar även kriterier för att avgöra om det rör sig om aggressiva affärsmetoder
(trakasserier, tvång och otillbörlig påverkan) och en ”svart lista” över otillbörliga
affärsmetoder. Direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam förbjuder
vilseledande reklam. I direktivet fastställs också under vilka villkor jämförande reklam
tillåts. I ett meddelande av den 27 november 2012 (COM(2012)0702) föreslog
kommissionen att direktiv 2006/114/EG skulle ses över för att täppa till kryphålen i
lagstiftningstexten och fokusera på problemet med oseriösa katalogföretag. I slutet av
2019 antogs det nya direktiv (EU) 2019/2161 i fråga om bättre upprätthållande och
modernisering av unionens konsumentskyddsregler. Detta nya direktiv ändrade rådets
direktiv 93/13/EEG (om oskäliga villkor i konsumentavtal) och Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/6/EG (om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor
som erbjuds konsumenter), 2005/29/EG (om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas
av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden) och 2011/83/EU (om
konsumenträttigheter). När det gäller otillbörliga affärsmetoder anordnade utskottet för
den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) i april 2022 en offentlig utfrågning
om upprätthållandet av konsumenternas rättigheter när de handlar utanför EU, i syfte
att kartlägga de utmaningar som konsumenterna ställs inför när de köper varor från
länder utanför EU.
5. Ansvar för bristfälliga produkter och prisuppgift
I direktiv 1999/34/EG infördes principen om objektivt eller strikt skadeståndsansvar
från tillverkarens sida vid skador som orsakas av bristfälliga produkter. En konsument
som lidit skada och önskar ersättning måste inom tre år styrka skadan, bristen hos
produkten och orsakssambandet mellan skadan och bristen. Enligt direktiv 98/6/EG
om jämförpris är försäljare skyldiga att ange försäljningspris och pris per måttenhet för
att förbättra och förenkla pris- och mängdjämförelser mellan produkter på marknaden.
Direktiv 1999/44/EG inför konsumentvarugarantier genom att ålägga näringsidkare
som säljer konsumentvaror i EU att återställa felaktigheter som fanns vid tidpunkten
för leveransen och som visar sig inom två år. Detta direktiv uppdaterades 2011 och
upphävdes sedan och ersattes av direktiv (EU) 2019/771.
6. Konsumentkrediter och hypotekslån
Direktiv 2008/48/EG säkerställer att kreditgivare ska använda samma standardiserade
europeiska konsumentkreditinformation, dvs. ett formulär som innehåller all information
om avtalet, inklusive kreditkostnaden och den effektiva årsräntan. Konsumenterna
har rätt att inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts dra sig ur ett kreditavtal
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utan att ange något skäl, och de kan när som helst återbetala sin kredit i förtid,
medan kreditgivaren kan begära skälig och objektivt motiverad kompensation. I
juni 2021 föreslog kommissionen en uppdatering av de befintliga bestämmelserna
(COM(2021)0347). Genom förslaget utvidgas tillämpningsområdet i det nu gällande
konsumentkreditdirektivet till fler produkter som kan utgöra en risk för konsumenterna.
Det främjar också en minskning vad gäller den mängd information som ges till
konsumenterna i reklam, och fokuserar på hur och när förhandsinformation presenteras
för konsumenterna. Förslaget förbättrar också reglerna för hur kreditprövning bedöms.
Dessutom uppmanas medlemsstaterna genom förslaget att främja finansiell utbildning
och säkerställa att konsumenter ges tillgång till skuldrådgivning.
I direktiv 2014/17/EU om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastigheter fastställs
ett gemensamt ramverk för avtal om konsumentkredit som garanteras av en inteckning
eller på annat vis avser bostadsfastighet. Direktivet syftar till att inrätta en effektiv inre
marknad för hypotekslån till förmån för konsumenter, och skapar förutsättningar för att
säkra en hög grad av professionalism hos långivare och kreditförmedlare[1].
7. Paketresor och tidsdelat boende i fast egendom
Direktiv (EU) 2015/2302 skyddar de centrala rättigheterna för konsumenter vid bokning
av paketresor och andra former av sammanlänkade resor, t.ex. en egen kombination
från en webbplats med flyg och hotell eller hyrbil. I direktiv 2008/122/EG om avtal om
tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte behandlas
säljarens skyldighet att lämna upplysningar om avtalets innehåll och konsumentens rätt
att inom 14 kalenderdagar dra sig ur avtalet utan att ange något skäl och utan kostnad.
8. Luftfart
Genom förordningarna (EG) nr 261/2004 och (EG) nr 2027/97 (i ändrad
lydelse) infördes gemensamma regler för ersättning och assistans till passagerare
vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flyg samt om
flygbolagens skadeståndsansvar vid olycksfall. I förordning (EG) nr 80/2009 om
datoriserade bokningssystem för lufttransportprodukter fastställdes skyldigheter för
systemleverantören (som ska ge alla flygbolag tillträde till tjänsterna på likvärdiga
villkor) och för flygbolagen (som ska rapportera in uppgifter med samma omsorg och
lika snabbt till alla system). Genom förordning (EG) nr 80/2009 infördes gemensamma
kriterier och förfaranden för att fastställa de biljettpriser och tariffer som tas ut av
flygbolag för flygtjänster inom gemenskapen. I och med förordning (EG) nr 300/2008
infördes gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten till följd av attentaten
den 11 september 2001.
9. Energimarknader
Det tredje paketet för EU:s energimarknadslagstiftning (från 2009) antogs i
syfte att förbättra den inre energimarknadens funktionssätt och lösa strukturella
problem. Paketet omfattar fem huvudsakliga områden, däribland ökad insyn
på slutkundsmarknaderna till gagn för konsumenterna. Direktiv 2012/27/EU ger
energianvändarna bättre möjligheter att själva hantera sin energianvändning genom

[1]Relevant forskning omfattar Wiewiórowska A. m.fl., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European
Consumers. En publikation för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, Europaparlamentets utredningsavdelning
för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, Europaparlamentet, Luxemburg, 2019.
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att de enkelt och kostnadsfritt ges tillgång till information om användningen genom
individuella mätare. Förordning (EU) 2017/1369 syftar till att säkerställa att den
komplexa informationen om de avsedda hushållsapparaternas energianvändning och
prestanda anges på ett synligt och läsbart sätt, så att konsumenterna kan fatta
inköpsbeslut på bättre grunder och därmed välja de effektivaste apparaterna. På
EU:s inre energimarknad har alla unionsmedborgare rätt att få sina hem anslutna
till energinät och fritt välja bland de gas- och elleverantörer som tillhandahåller sina
tjänster i deras respektive område.
10. Nätverket för europeiska konsumentcentrum (ECC-nätverket eller
Euroguichets) och portalen Ditt Europa
ECC-nätverket erbjuder konsumenter information och stöd i samband med
gränsöverskridande transaktioner. Detta nätverk samarbetar även med andra
europeiska nätverk, särskilt FIN-Net (för finansiella tjänster), Solvit (för den
inre marknaden) och det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.
På portalen Ditt Europa tillhandahålls konsumenter omfattande information om
avtalsrättigheter, internet och telekom, bank och försäkring, eventuella otillåtna
metoder, el och gas samt konsumenttvister. Ytterligare förbättringar infördes genom
den gemensamma digitala ingången (förordning (EU) 2018/1724).
C. Skydd av konsumenternas rättsliga intressen
1. Förfaranden för alternativ tvistlösning och tvistlösning online
Förfaranden för alternativ tvistlösning är mekanismer för tvistlösning utanför domstol
som hjälper konsumenter och näringsidkare att lösa konflikter, oftast genom en tredje
part, t.ex. en medlare, skiljedomare eller ombudsman. I rekommendation 98/257/EG,
beslut nr 20/2004/EG och rådets resolution 2000/C 155/01 fastställs de principer som
ska följas i förfaranden för alternativ tvistlösning och som syftar till att garantera den
enskilde konsumenten billigare och snabbare rättsmedel. Direktiv 2009/22/EG om
förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen harmoniserar befintlig
unionsrätt och nationell rätt och, i syfte att skydda konsumenternas kollektiva intressen,
introducerar möjligheten att ”ansöka om förbudsföreläggande”, vilket hos behörig
domstol på nationell nivå kan göras mot utländska näringsidkare som gjort sig skyldiga
till överträdelser. Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister
ger konsumenterna en möjlighet att vända sig till alternativa tvistlösningsorgan
av hög kvalitet vid alla typer av avtalstvister med företag i fråga om inhemska
eller gränsöverskridande online- eller offlineköp. Förordning (EU) nr 524/2013 om
tvistlösning online gör det möjligt för konsumenter och näringsidkare inom EU att lösa
tvister som uppstår vid inhemska och gränsöverskridande onlineköp, detta med hjälp
av en EU-omfattande tvistlösningsplattform som sedan februari 2016 är öppen för
anslutning från alternativa tvistlösningsorgans sida.
2. Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område och skyldigheten för
de nationella myndigheterna att samarbeta
I och med beslut 2001/470/EG inrättades ett europeiskt rättsligt nätverk för att förenkla
tillvaron för medborgare som berörs av gränsöverskridande tvister genom förbättrade
system för rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna i frågor på privaträttens område
och genom praktisk information som underlättar tillgången till rättslig prövning. Genom
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förordning (EG) nr 2006/2004 inrättades ett nätverk för nationella myndigheter med
ansvar för att EU:s konsumentskyddslagstiftning efterlevs på ett effektivt sätt. Direktivet
innebär även att de nationella myndigheterna sedan den 29 december 2005 är
skyldiga att samarbeta för att garantera att EU-rätten efterlevs och – för att förhindra
överträdelser – använda lämpliga rättsliga instrument som t.ex. förbudsförelägganden
vid överträdelser inom unionen.
3. Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
Genom direktiv 2009/222/EG harmoniserades åtgärder för förbudsföreläggande för
skydd för kollektiva konsumentintressen. Genom direktiv 2014/104/EU säkerställdes
att varje person som har lidit skada till följd av en överträdelse av konkurrensrätten
effektivt kan utöva rätten att kräva full ersättning. Genom direktiv (EU) 2020/1828
utvidgades tillämpningsområdet för förbudsföreläggande till att omfatta olika
övergripande och sektorsspecifika EU-instrument som är relevanta för skyddet
av konsumenters kollektiva intressen och fastställdes förfaranden för prövning av
ersättningsanspråk.
D. Åtgärder i samband med covid-19-utbrottet
Till följd av det ökande antalet oegentligheter i online-erbjudanden under pandemin
har medlemsstaternas konsumentskyddsmyndigheter, med stöd av kommissionen,
utfärdat en gemensam ståndpunkt om konsumentskyddssamarbete, med en
uppmaning till online-plattformar att vidta verkningsfulla åtgärder för att ta ner olagliga
marknadsföringskampanjer. I det gemensamma meddelandet ”Gripa in mot covid-19-
desinformation – Kolla fakta” betonas också behovet av att bekämpa desinformation
för att skydda konsumenterna.
På grund av de störningar som uppstod när gränskontroller och reserestriktioner
återinfördes utfärdade kommissionen den 18 mars 2020 riktlinjer för att säkerställa
att EU:s konsumenträttigheter tillämpas på ett enhetligt sätt i hela EU. EU är det
enda området i världen där medborgarna skyddas av en fullständig uppsättning
passagerarrättigheter – oavsett om de reser med flyg, tåg, båt eller buss.
Transportföretag är skyldiga att erbjuda ersättning (återbetalning av biljetter) eller
ombokning för passagerare vars förbindelser har ställts in.
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Parlamentet deltar aktivt i arbetet med att utveckla och stärka EU:s
konsumentskyddslagstiftning så att jämvikt skapas mellan marknadernas intressen och
konsumenternas intressen. Konsumentskyddsåtgärderna ingår bland annat i den nya
konsumentagendan 2020–2025, den nya given för konsumenterna, den europeiska
gröna given och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin.
De europeiska konsumenterna gynnas också av åtgärder och instrument som syftar
till att göra EU:s inre marknad starkare i olika hänseenden, däribland ett stort antal
instrument som har utarbetats som en del av initiativet för en digital inre marknad, som
kombinerar strikt konsumentorienterade åtgärder med marknadsutformningsåtgärder,
närmare bestämt förordningarna om roamingavgifter, förordningen om främjande
av internetkonnektivitet i lokala samhällen, förordningen om gränsöverskridande
portabilitet för innehållstjänster online, förordningen om gränsöverskridande
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paketleveranstjänster, den allmänna dataskyddsförordningen, förordningen om
geoblockering, den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation, förordningen
om det fria flödet av icke-personuppgifter och direktivet om upphovsrätt på den digitala
inre marknaden[2].
Europaparlamentet efterfrågade en översyn av direktivet om allmän produktsäkerhet
i sin resolution av den 25 november 2020 om produktsäkerhet på den inre
marknaden. Parlamentet uppmanade kommissionen att uppdatera och fastställa
enhetliga marknadskontrollregler för både harmoniserade och icke-harmoniserade
produkter som släpps ut på marknaden offline eller online, och att anpassa
dem till den digitala tidsåldern. Kommissionen uppmanades också att anpassa
produktsäkerhetsreglerna för att hantera de utmaningar som följer av ny teknik, såsom
artificiell intelligens, uppkopplade produkter och robotteknik.
Parlamentet har hållit många debatter om konsumentskydd mot bakgrund av den
digitala revolutionen. Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik
och frågor om livskvalitet anordnade på begäran från IMCO-utskottet ett
arbetsseminarium den 18 februari 2020 om e-handelsregler som är anpassade till den
digitala tidsåldern åtföljt av ett antal studier[3] om den kommande rättsakten om digitala
tjänster. Experter och berörda parter insisterade på att rättsakten om digitala tjänster
måste införa kraftfulla konsumentskyddsåtgärder för e-marknadsplatser.
På senare tid har en mängd olika undersökningar gjorts i fråga om konsumentskydd.
Den 27 oktober 2020 presenterades en studie[4] för ledamöterna med titeln Loot boxes
in online games and their impact on consumers, in particular young consumers, följt av
en frågestund. Loot-lådor är inslag i videospel som vanligtvis fås genom spel, eller som
alternativt kan betalas med riktiga pengar. Eftersom de använder sig av slumpmässiga
belöningsmekanismer finns det en oro för att loot-lådor kan fungera som en inkörsport
till gambling och vara särskilt skadliga för unga konsumenter.
En briefing[5] som offentliggjordes i januari 2021 med titeln Reimbursement and
compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their enforcement
anger i stora drag konsumenternas rättigheter enligt unionsrätten om en transporttjänst
ställs in, med särskild hänvisning till covid-19-pandemin, och tillhandahåller praktisk
vägledning för konsumenterna.
Den nätbaserade annonsmarknadens dynamik undersöktes i en studie[6] om hur riktad
reklam påverkar annonsörer, marknadstillträden och konsumenternas valmöjligheter.

[2]Relevant forskning omfattar Wiewiórowska A. m.fl., ”Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European
Consumers, En publikation för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, Europaparlamentets utredningsavdelning
för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, Europaparlamentet, Luxemburg, 2019.
[3]Maciejewski M., Blandin L., Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and Consumer
Protection. En publikation från Europaparlamentets utredningsavdelning för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om
livskvalitet för IMCO-utskottet, Luxemburg 2020.
[4]Cerulli-Harms, A. m.fl., Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers, En
publikation från Europaparlamentets utredningsavdelning för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet för
IMCO-utskottet, Luxemburg 2020.
[5]Maciejewski, M. m.fl., Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement En publikation för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, Europaparlamentets utredningsavdelning
för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, Europaparlamentet, Luxemburg, 2021.
[6]Fougberg, N m.fl., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer choice.
En publikation från Europaparlamentets utredningsavdelning för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
för IMCO-utskottet, Luxemburg 2021.
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När det gäller konsumentskydd analyserades hur inslag som personanpassad reklam,
individuellt riktad och beteendestyrd reklam samt digital puffning, kan påverka både
priserna och konsumenternas valmöjligheter. Studien fann att inriktningstekniker kan
vara till fördel för konsumenter då reklamen skräddarsys utifrån deras intressen.
Inriktningstekniker leder dock också till ett antal problem, såsom bristande insyn
i hur konsumentuppgifterna används, inriktning på sårbara konsumentgrupper och
funktioner i utformningen som styr konsumenter mot att ta beslut som går emot deras
intressen (mörka mönster). När det gäller särskilt mörka mönster höll IMCO-utskottet
i mars 2022 en offentlig utfrågning i syfte att identifiera de risker som denna praxis
medför för konsumenterna.
Den 28 oktober 2021 höll IMCO-utskottet en offentlig utfrågning om olika
kvalitet på produkter på den inre marknaden. Sakkunniga (från bl.a. konsument-
och företagsorganisationer) belyste de utmaningar som kvalitetsskillnader har
orsakat, både för konsumenter och för industrin, exempelvis när det gäller
konsumentinformation om differentiering av varor. De diskuterade också hur man ska
höja konsumenternas medvetenhet i frågan.
En månad senare, den 9 december 2021, röstade IMCO-utskottet om förslaget till
genomföranderapport om direktivet om leksakers säkerhet, för att säkerställa att endast
säkra leksaker får släppas ut på unionens marknad.
I februari 2022 offentliggjordes en studie[7] om influerares påverkan på reklam och
konsumentskydd på den inre marknaden. I studien undersöks i vilken utsträckning
influerare är ansvariga för att sprida missledande information och marknadsföra
farliga produkter. Sektorn för marknadsföring av innehåll från influerare, som har vuxit
avsevärt under de senaste åren, använder sig ofta av vilseledande budskap för att locka
utsatta konsumenter. De preliminära politiska överenskommelser som nyligen ingåtts
om rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader fokuserar
på att öka transparensen och reglera onlineplattformarnas grindvakter – två känsliga
områden inom influerarnas verksamhetsområde.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Michaelsen, F., Collini, L. m.fl., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market. En
studie framtagen för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utredningsavdelningen för ekonomisk politik,
vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, Europaparlamentet, Luxemburg, 2022.
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