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Nyamko Sabunis inledningsanförande i samband med utfrågningen i IMCO den 2 
september 2009 

 
 
Allmän inledning 
 
Kära Herr ordförande, ärade Medlemmar av 
Europaparlamentet, 
• Jag är mycket glad över att vara här idag och få 
det här tillfället att berätta om det svenska 
ordförandeskapets arbete med konsumentfrågorna 
under hösten och ta del av era tankar och frågor. 
• För mig och mina medarbetare är det här en 
spännande tid med många utmaningar och mycket 
arbete. Det känns roligt och också ärofyllt att inneha 
ordförandeskapet. 
• En mycket viktig del av ordförandeskapets 
uppgifter är att hålla i kontakterna med 
Europaparlamentet. Vi ser fram emot att följa 
parlamentets arbete och önskar stå i nära kontakt med 
er under vårt ordförandeskap. Parlamentets åsikter 
och tankar är av yttersta vikt för oss och vi vill att 
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institutionerna ska kunna arbeta i en så positiv och 
konstruktiv anda som möjligt. 
• Igår, efter att ni avslutat ert möte, fick vi chans att 
träffas här utanför mötesrummet över ett glas. Jag 
tyckte det var både intressant och roligt att få en 
chans att prata med flera av er och jag vill uppmana er 
att kontakta mig eller mina medarbetare om det är 
något vi kan vara behjälpliga med. 
 
Konsumentfrågor allmänt 
 
• Här idag kommer jag att fokusera på de frågor 
som IMCO-utskottet behandlar som direkt avser mitt 
ansvarsområde, nämligen konsumentpolitiken. Jag vet 
att ni också möter min kollega handelsminister Eva 
Björling angående frågor som berör den inre 
marknaden. 
• För mig känns der naturligt att det är samma 
utskott här i Europaparlamentet som behandlar inre 
marknads- och konsumentfrågorna. 
Konsumentfrågorna har en nära koppling till den inre 
marknadens funktion och kärnan av EU-samarbetet.  
• Starka konsumenter – som vågar och vill handla 
över gränserna, som testar nya försäljningskanaler 
och som inte känner oro för att bli lurade av otillbörliga 
affärsmetoder eller för att köpa farliga varor, – utgör 
nyckeln till en fungerande inre marknad med ett 
handelsutbyte mellan länderna.  
• Det gynnar också EU:s företagare, vilket är 
särskilt viktigt i dessa svåra ekonomiska tider när den 
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europeiska motorn måste starta på nytt. Men det 
gynnar även konsumenterna som får tillgång till ett 
större utbud och ibland också kan dra nytta av lägre 
priser. 
• Regler som fastställer grundläggande rättigheter 
och skyldigheter på marknaden skyddar inte bara 
konsumenterna utan också näringsidkarna från 
otillbörlig konkurrens från oseriösa konkurrenter. 
• Jag tycker inte att det är fel att säga att det som 
gynnar konsumenterna också gynnar näringsidkarna 
och den stora utmaningen är att finna den rätta 
balansen. 
 
Konsumenträttsdirektivet 
 
• Det mest centrala förslaget på konsumentområdet 
just nu som Europaparlamentet och rådet har att 
diskutera är det s.k. konsumenträttsdirektivet. Jag vet 
att Parlamentet lade fram en rapport under våren om 
förslaget, igår utsågs den ärade ledamoten X 
(beslutas den 1/9) till rapportör och nu ska ni inleda 
arbetet med att studera förslaget i detalj. 
• Flera av er som var medlemmar av utskottet 
under förra mandatperioden känner redan väl till 
förslaget. Syfte med förslaget är att modernisera, 
förenkla och föra samman EU-ländernas regelverk på 
konsumenträttens område med förhoppningen att 
näringsidkare och konsumenter i större grad ska 
kunna dra nytta av den Inre marknaden. En kärnfråga 
är att vidhålla en hög konsumentskyddsnivå och 
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samtidigt tillse att det blir en bra balans mellan 
näringsidkar- och konsumentintressena. 
• I rådet har det tjeckiska ordförandeskapet under 
våren, och sedan den 1 juli det svenska 
ordförandeskapet, lagt mycket tid och energi på 
konsumenträttsdirektivet. 
• Diskussionerna är konstruktiva och olika alternativ 
och möjligheter börjar utkristalliseras. 
• Det är dock inte någon lätt uppgift detta: Det rör 
sig om fyra minimidirektiv som föreslås bli ett 
fullharmoniserat direktiv. Därtill kommer nya regler om 
leverans av varor och riskens övergång från 
näringsidkare till konsument. Medlemsstaternas 
regelverk skiljer sig åt på många punkter och det 
gäller att finna en lösning som beaktar dessa olikheter. 
Vidare är det nödvändigt att det är tydligt vad som 
faller inom det föreslagna fullharmoniserade området 
och vad som faller utanför. Förhållandet till nationell 
avtalsrätt liksom till annan gemenskapslagstiftning 
måste också förtydligas.  
• Även om det inte är en lätt uppgift så ser det 
svenska ordförandeskapet med optimism på 
processen. Vi hoppas kunna arbeta vidare i en 
konstruktiv anda och försöka nå så långt det är möjligt 
denna höst. På konkurrenskraftsrådet i december får 
jag och mina ministerkollegor i de andra 
medlemsstaterna möjlighet att diskutera förslaget och 
då kommer vi att se hur långt vi har lyckats nå i 
förhandlingsarbetet.  
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• Vi ser fram emot att följa parlamentets arbete 
med frågan och hoppas på nära kontakter med er för 
att vi på sikt tillsammans ska kunna komma fram till en 
bra lösning.  
 
Textilmärkning 
 
• En annan fråga jag har ansvar för och som vi har 
att behandla denna höst är förordningsförslaget om 
textilmärkning. 
• Här handlar det om att ersätta tre befintliga 
direktiv med en ny förordning för att göra det snabbare 
och enklare för näringsidkare att registrera nya fibrer. I 
sak innebär inte förslaget några förändringar vad 
gäller vilka olika fibrer som får förekomma. 
• Det kan tyckas att det är en väldigt teknisk 
rättsakt, men ytterst handlar det om europeiska 
textilföretags konkurrenskraft och möjligheter att få ut 
nya produkter på marknaden. 
• I rådet har medlemsstaterna diskuterat den 
föreslagna texten och föreslagit förtydliganden i vissa 
avseenden, men på det stora hela upplever vi inte att 
det finns några stora motsättningar mellan 
medlemsstaterna. 
• Vi ser fram emot att snart få tillfälle att diskutera 
förslaget med den ärade ledamoten X som utnämndes 
till rapportör här i utskottet igår. Vår förhoppning är att 
vi konstruktivt ska kunna arbeta framåt för att nå en 
överenskommelse om det här förslaget. 
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Övriga frågor på agendan under hösten 
 
• Jag vill nu även nämna några andra frågor som 

finns på dagordningen för hösten. På 
konkurrenskraftsrådet kommer kommissionen att 
informera mig och mina ministerkollegor – på 
samma sätt som de kommer att komma hit till 
Europaparlamentet och informera - dels om 
meddelandet om tillsyn (enforcement), dels om 
meddelandet om en metod för klassificering och 
rapportering av  konsumentklagomål.  

• Kommissionen kommer under hösten även att 
från rådet inhämta ett mandat för att inleda 
förhandlingar med USA avseende samarbete om 
produktsäkerhet inom ramen för befintlig 
lagstiftning (produktsäkerhetsdirektivet). Likaså 
kommer kommissionen att informera om hur 
förhandlingarna fortskrider med USA angående 
samarbete enligt förordningen om 
konsumentskyddssamarbete. 
 

Avslutning 
 
• Jag avslutar här och ser fram emot att svara på 

Era frågor och lyssna till era kommentarer och 
synpunkter. 

 
Tack! 

 


