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Kommissionens förslag och dess syften

Genom kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter sammanförs
fyra befintliga gemenskapsrättsakter1 till ett enda lagstiftningsinstrument. Förslaget är 
resultatet av en översyn av konsumentregelverket som inleddes 2004 för att förenkla och 
komplettera det befintliga konsumentskyddsregelverket. Det lades fram den 8 oktober 2008 
efter en samrådsprocess och en konsekvensbedömning, och innehåller ett förslag om att 
principen om fullständig harmonisering ska tillämpas i det nya direktivet.

Förslagets två syften är att se till att konsumenterna i samtliga 27 EU-medlemsstater har ett 
stort förtroende för konsumentskyddet och att företag av alla storlekar kan erbjuda sina varor
och tjänster till konsumenterna i unionens alla 27 medlemsstater utan onödiga rättsliga hinder. 
I sin resolution om översynen av konsumentregelverket2 bekräftade Europaparlamentet de 
två målen att öka konsumenternas förtroende och minska företagens motvilja mot 
gränsöverskridande handel.

Ett splittrat regelverk avskräcker såväl konsumenterna som företagen när det gäller
gränsöverskridande handel. Konsumenterna klagar ofta över att de nekas möjligheten att dra 
full nytta av den inre marknaden (särskilt när de handlar on-line), eftersom säljare som 
bedriver verksamhet i en medlemsstat ofta är motvilliga att följa andra regler när de går in på 
en ny marknad3 och inte vill utsätta sig för risken att bli stämda i en annan medlemsstat. 
Denna situation skulle kunna förvärras ytterligare genom genomförandet av Bryssel I- och 
Rom I-förordningarna och av eventuella relaterade efterföljande beslut från EG-domstolen, 
vilket sannolikt ytterligare skulle försämra förutsättningarna för att erbjuda varor över 
gränserna i EU:s medlemsstater4.

Samtidigt som merparten av utskottets ledamöter medger att problemet med det splittrade
regelverket måste lösas är den allmänna åsikten att kommissionens strategi för fullständig 
harmonisering faktiskt inte är genomförbar i detta skede med tanke på förslagets utformning 
och räckvidd. I enlighet med Europaparlamentets resolution om översynen av 
konsumentregelverket, och liksom redan angivits i arbetsdokumentet från utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd från 2009, föredrar utskottets ledamöter en riktad 
fullständig harmonisering som följaktligen är begränsad till specifika aspekter av vissa avtal, 
samtidigt som höga konsumentskyddsnivåer upprätthålls.5

                                               
1 Direktiven om oskäliga avtalsvillkor (93/13/EG), försäljning och garantier (99/44/EG), distansavtal (97/7/EG) 
och hemförsäljning (85/577/EG).
2 Betänkande om grönboken om översynen av konsumentregelverket/A6-0281/2007, av Béatrice Patrie.
3 En utfrågning i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd visade att företagen tvingas betala 
orimliga kostnader: 20 000 euro/år/nationell marknad, endast för att följa lagarna.
4 Målet Alpenhof mot Heller (C-144/09 – 24/04/2009, förhandling i EG-domstolen 16.3.2010) och målet 
Pammer mot Reederei Karl Schlüter (C-585/08 – 24.12.2008).
5 Arbetsdokument om förslaget till direktiv om konsumenträttigheter – IMCO/6/68476, framlagt av 
Arlene McCarthy.



DT\807372SV.doc 3/8 PE439.177v02-00

SV

Utskottets förberedande arbete

1. Samråd med aktörer

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd har anordnat två offentliga 
utfrågningar1 om förslaget, där det framkom att konsumentorganisationerna oroar sig över att 
konsumentskyddet kan komma att sänkas till följd av en fullständig harmonisering. 
Konsumentorganisationerna hävdade även att vissa medlemsstater skulle kunna tvingas frångå
specifika nationella bestämmelser. Företagen betonade å andra sidan att det nuvarande 
regelverket är splittrat och välkomnade strategin för en riktad fullständig harmonisering som 
utskottets ledamöter hade föreslagit som den korrekta lösningen. De sade sig vara villiga att 
godta ytterligare konsumentskyddsåtgärder under förutsättning att dessa var proportionerliga, 
balanserade och harmoniserade inom hela EU.

2. Diskussioner med de nationella parlamenten

Utskottet har även anordnat två utfrågningar med de nationella parlamenten2 i enlighet med de 
nya mekanismer som införts genom Lissabonfördraget.

Analys av förslaget

 Kapitel I – Syfte, definitioner och tillämpningsområde

Definitionerna i artikel 2 avgränsar räckvidden för förslagets tillämpning i sin helhet, liksom 
räckvidden för dess olika kapitel och bestämmelser. Huruvida ett visst avtal är föremål för 
harmoniserade regler beror till stor del på hur definitionerna är formulerade. Förhållandet 
mellan dessa definitioner, artikel 4, och resten av texten måste uppmärksammas.

Vissa definitioner måste omformuleras så att rätt regler gäller för rätt avtal, för att skydda 
konsumenterna om de får problem och för att se till att näringsidkarna inte åläggs onödiga 
restriktioner. Ett antal definitioner är otillfredsställande ur rättslig synvinkel och borde 
förbättras till förmån för konsekvensen och rättssäkerheten.

Utskottets ledamöter blir allt mer eniga om att definitionerna borde vara föremål för en riktad 
fullständig harmonisering. Det är dock viktigt att tänka på att harmoniserade definitioner 
skulle få en mycket begränsad inverkan på den inre marknaden om alla 
konsumentskyddsregler inte samtidigt var föremål för en riktad fullständig harmonisering. 
Harmoniserade definitioner är endast ett medel för att nå ett mål, nämligen att avlägsna hinder 
på den inre marknaden, och inte ett mål i sig.

För att maximera fördelarna för den inre marknaden krävs en analys av huruvida det är 
möjligt att tillämpa de harmoniserade definitionerna i förslaget på resten av 
konsumentregelverket (dvs. tidsdelat boende och konsumentkreditavtal).

                                               
1 Den 2 mars 2009, den 29 september 2009.
2 Den 26 januari 2009, den 23 februari 2010.
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Många av utskottets ledamöter och aktörerna anser att artikel 3 är förvirrande och måste 
klargöras. Denna artikel ger nämligen ingen tydlig översikt över räckvidden för de olika 
kapitlen, eftersom den måste läsas tillsammans med ett antal andra bestämmelser i förslaget 
(särskilt artiklarna 2, 8, 20, 21 och 30). Kapitel III omfattar till exempel bolåneavtal utanför 
fasta affärslokaler (bolån omfattas inte av konsumentkreditdirektivet), men på grund av en 
mängd korshänvisningar är detta inte omedelbart tydligt. Förvirringen förvärras genom att 
artikel 3 också reglerar förhållandet mellan olika kapitel/bestämmelser och den befintliga 
gemenskapslagstiftningen. Artikel 3 måste förkortas och förenklas. Räckvidden för varje 
kapitel eller förhållandet till andra gemenskapsbestämmelser måste hanteras kapitel för 
kapitel, och om nödvändigt, bestämmelse för bestämmelse. Detta skulle förmodligen medföra 
en fullständig översyn av förslagets struktur.

Artikel 4 om fullständig harmonisering är omtvistad på grund av den stora mängden avtal som 
omfattas av förslaget och den konsumentskyddsnivå som kommissionen föreslår. Ett antal 
utskottsledamöter förkastar detta tillvägagångssätt och kräver en riktad fullständig 
harmonisering (begränsad till vissa aspekter av vissa avtal samtidigt som en hög 
konsumentskyddsnivå garanteras).

Artikel 4 måste klargöras när det gäller hur en riktad fullständig harmonisering ska tillämpas 
för avtal som endast delvis täcks av förslaget (till exempel tjänsteavtal som inte omfattas av 
räckvidden för kapitel IV men som omfattas av kapitel II, i vissa fall kapitel III, och 
kapitel V). Logiskt sett borde avtal som inte omfattas av räckvidden för ett visst kapitel men 
som trots detta omfattas av räckvidden för andra kapitel endast vara föremål för en riktad 
fullständig harmonisering som avser de aspekter som regleras i dessa andra kapitel. För avtal 
som inte omfattas av räckvidden för ett visst kapitel borde medlemsstaterna vara fria att 
reglera de aspekter som hanteras i detta kapitel som de vill.

Med en strategi med riktad fullständig harmonisering kommer hindren på den inre marknaden 
endast att avlägsnas stegvis, vilket inte är helt tillfredsställande. Man borde därför inte 
utesluta användningen av en klausul om ömsesidigt erkännande för områden som inte 
omfattas av förslaget, vilket redan föreslagits av Europaparlamentet under diskussionerna om 
översynen av konsumentregelverket.

Diskussionerna i utskottet har möjliggjort vissa framsteg i fråga om villkoren för 
tillämpningen av en riktad fullständig harmonisering i förslaget. Trots åsiktsskillnader om 
vilken konsumentskyddsnivå som är lämplig för att genomföra en riktad fullständig 
harmonisering är merparten av utskottsledamöterna och aktörerna eniga om att en riktad 
fullständig harmonisering varken avsevärt borde minska konsumentskyddet i medlemsstaterna 
eller innebära en systematisk anpassning av EU-reglerna till den mest restriktiva eller 
protektionistiska nationella lagstiftningen. Den allmänna ståndpunkten är vidare att de 
harmoniserade reglerna bör vara precisa, tydliga och framtidssäkrade och att deras inverkan 
på de nationella rättssystemen måste undersökas noggrant.

 Kapitel II – Konsumentinformation

Det är allmänt accepterat bland utskottsledamöterna och aktörerna att konsumenterna måste få 
korrekt information innan de ingår ett avtal och att detta är en grundläggande aspekt av 
konsumentskyddet.
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De allmänna informationskraven i kapitel II är inte nya i gemenskapslagstiftningen (de är en 
blandning av direktiven om distansförsäljning och om otillbörliga affärsmetoder) och är som 
sådana egentligen inte kontroversiella, även om ett antal utskottsledamöter och aktörer 
beklagar att kvantitet ofta går före kvalitet när det gäller konsumentinformation.

På grund av förslagets karaktär och den mängd olika avtal som omfattas råder det dock en 
allmän uppfattning om att de allmänna informationskraven i kapitel II har en mycket större 
inverkan på de nationella rättssystemen än tidigare gemenskapsbestämmelser. Det krävs 
därför en noggrann utvärdering av de rättsliga och praktiska följderna av kapitel II. En strategi 
som går ut på att ”en storlek passar alla” när det gäller informationskrav kan förvisso vara 
gynnsam för standardköpeavtal eller standardtjänsteavtal, men är olämplig för specialavtal 
(till exempel avtal om fast egendom eller avtal om finansiella, hälsorelaterade och sociala 
tjänster eller transporttjänster).

Slutligen måste förhållandet mellan kapitel II och bestämmelserna om informationskrav i 
gemenskapslagstiftningen diskuteras. I förslaget anges i detta sammanhang endast att det inte 
påverkar tillämpningen av tjänstedirektivet eller e-handelsdirektivet. Angående 
informationskraven i gemenskapslagstiftningen skulle en lex generalis- eller en lex 
specialis-klausul, liknande den som finns i direktivet om otillbörliga affärsmetoder, ge en 
större rättssäkerhet.

 Kapitel III – Konsumentinformation och ångerrätt vid distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler

Av diskussionerna i utskottet framgick att ledamöterna är tämligen eniga om kapitel III, i 
vilket tydliga regler för informationskrav och ångerrätten vid distansavtal och avtal utanför 
fasta affärslokaler fastställs.

En stor del av utskottsledamöterna och aktörerna är i princip eniga om att det inte är förnuftigt 
att ha olika regler för ångerrätten (tidpunkt då den börjar löpa, längd, beräkningsmetod, 
upphörande, konsekvenser, etc.) i varje medlemsstat. Det anses allmänt att förslaget utgör ett 
bra tillfälle att undanröja förvirringen och avlägsna de hinder på den inre marknaden som 
orsakats av det nuvarande lapptäcket med olika regler. Vissa utskottsledamöter anser dock att 
vissa nationella särdrag inte kan ersättas med andra effektiva konsumentskyddsverktyg.

Utskottet har uppmärksammats på att vissa aspekter i kapitel III skulle kunna minska 
konsumentskyddet i vissa medlemsstater (särskilt i de fall där ingen konsumentinformation 
har lämnats). Kapitel III kritiserades intressant nog även för att vara orimligt 
konsumentvänligt. Vissa utskottsledamöter och aktörer anser till exempel att räckvidden för 
reglerna för distansförsäljning och försäljning utanför fasta affärslokaler är alltför omfattande 
och att de formella kraven och reglerna om ångerrätten är alltför restriktiva, i synnerhet för 
avtal om försäljning utanför fasta affärslokaler.

Det råder en allmän enighet om att kapitel III måste ändras för att en rimlig balans ska nås 
mellan konsumenternas intressen och intressena hos näringsidkare inom distansförsäljning 
eller försäljning utanför fasta affärslokaler. Förteckningen över undantag i artikel 19 måste 
förbli kort och enkel. Det är grundläggande att rätt regler gäller för rätt avtal, dvs. att 
konsumenterna skyddas om de får problem och att näringsidkarna inte belastas med onödiga 
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restriktioner. Alla avtal mellan näringsidkare och konsumenter som ingås elektroniskt (t.ex. 
på eBay) kommer att och måste omfattas av alla konsumentskyddsregler. Konsumenterna kan 
tvingas stå för fraktkostnaderna endast då varornas värde inte överskrider 50 euro. Dessutom 
måste en lösning hittas för hantverkare som rutinmässigt erbjuder konsumenter tjänster 
utanför fasta affärslokaler eller ingår distansavtal. En viss flexibilitet måste införas när det 
gäller den tidpunkt då ångerrätten börjar löpa: denna tidpunkt borde som en allmän regel 
motsvara den tidpunkt då varorna tas emot, men mer praktiska lösningar krävs för vissa 
affärsmodeller.

Det kommer troligtvis att krävas ytterligare förbättringar för att underlätta kommunikationen 
mellan näringsidkare och konsumenter. En exempeltext med all relevant 
ångerrättsinformation kan till exempel införas. Denna text skulle helt enkelt kunna ”kopieras 
och klistras in” av EU:s näringsidkare.

 Kapitel IV – Andra särskilda konsumenträttigheter i köpeavtal

Många utskottsledamöter har framfört farhågor om inverkan av kapitel IV på 
konsumentskyddet i medlemsstaterna. Flera utskottsledamöter och aktörer kritiserar 
kommissionen för att harmonisera den rättsliga garantin i fråga om bristande avtalsenlighet på 
grundval av de minimistandarder som inrättats genom direktivet om försäljning av varor, utan 
att beakta nationella särdrag. Den allmänna uppfattningen hos ett antal utskottsledamöter och 
aktörer är att förslaget, om det skulle antas i den nuvarande utformningen, skulle tvinga vissa 
medlemsstater att ge upp långvariga konsumenträttigheter. Kommissionen medgav detta, om 
än indirekt, i en förklarande anmärkning som sändes till utskottet i september 2009. Utskottet 
har dock uppmärksammats på att vissa av dessa långvariga rättigheter inte alltid är effektiva 
och därför sällan kan göras gällande i domstol.

Två frågor har tagits upp gång på gång under utskottets diskussioner: å ena sidan systemet
med de påföljder som konsumenten kan tillämpa vid bristande avtalsenlighet och å andra 
sidan längden för näringsidkarens ansvarstid vid bristande avtalsenlighet.

Beträffande systemet med påföljder finns det två problem. I ett begränsat antal medlemsstater 
är för det första alla påföljder (reparation, utbyte, prisavdrag och hävt avtal) tillgängliga för 
konsumenten vid bristande avtalsenlighet. I Irland och Storbritannien har konsumenten för det 
andra rätt att avvisa varan (dvs. häva avtalet) omedelbart om han eller hon kan bevisa den 
bristande avtalsenligheten (konsumenten omfattas inte av en omvänd bevisbörda enligt 
systemet med rätten att avvisa produkter). Det är tydligt att sådana regler inte skulle vara 
förenliga med det harmoniserade systemet med påföljder som inrättas genom artikel 26 i 
förslaget.

När det gäller längden för näringsidkarens ansvarsperiod vid bristande avtalsenlighet är 
problemen många. Ett antal medlemsstater har infört en längre ansvarsperiod (i vissa länder 
gäller denna alla produkter, i andra gäller den endast byggnadsmaterial och i en medlemsstat 
endast kapitalvaror). I Finland och Nederländerna avgörs näringsidkarens ansvarsperiod i 
grund och botten av produktens förväntade livslängd (vilken ska fastställas i domstol från fall 
till fall). I Belgien och Luxemburg kan näringsidkare slutligen hållas ansvariga om 
konsumenten upptäcker ett dolt (större) fel efter den inledande perioden på två år (med 
förbehåll för en begränsningsperiod – som är tämligen kort i Frankrike och längre i Belgien) 
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och om konsumenten kan bevisa att det aktuella felet fanns redan vid leveransen 
(konsumenten omfattas inte av en omvänd bevisbörda enligt systemet med ”vices cachés” 
(dolda fel)). Det är tydligt att sådana regler inte skulle vara förenliga med den harmoniserade 
ansvarsperioden på två år som påbörjas vid leveransen och som fastställs i artikel 28 i 
förslaget.

Andra frågor har tagits upp vid utskottets diskussioner, t.ex. valet av påföljder och 
rapportering av bristande avtalsenlighet. Många utskottsledamöter anser att kommissionens 
förslag om att låta näringsidkaren välja mellan reparation och utbyte (när bristande 
avtalsenlighet först rapporteras av konsumenten) borde ses över. Den allmänna ståndpunkten 
är också att konsumenten inte borde vara skyldig att rapportera den bristande avtalsenligheten 
till näringsidkaren inom två månader. Förslaget måste ändras i enlighet med detta.

Vad beträffar bestämmelserna om leverans av varor och riskens övergång krävs det en 
noggrann utvärdering av deras inverkan på de nationella rättssystemen och deras sannolika 
tillämpning i praktiken.

Alla dessa diskussioner visar att kapitel IV endast kan vara föremål för en riktad fullständig 
harmonisering om det är möjligt att enas om ett gemensamt garantisystem som ger alla EU:s 
konsumenter ett skydd som är jämförbart med det nuvarande. För att åstadkomma detta måste 
de befintliga konsumenträttigheterna i de olika medlemsstaterna undersökas utifrån hur 
effektiva de är för konsumenten (dvs. om de lätt kan göras gällande i domstol eller inte). I 
detta sammanhang måste bevisbördan särskilt uppmärksammas.

 Kapitel V – Konsumenträttigheter avseende avtalsvillkor

De olika diskussionerna har visat att många utskottsledamöter och aktörer är skeptiska till 
kapitel V.

Merparten av utskottsledamöterna och aktörerna tycks nämligen vara positivt inställda till
målet att harmonisera den allmänna klausulen om oskäliga avtalsvillkor, samtidigt som de 
framhåller att det krävs en vidare utvärdering. Den allmänna uppfattningen är dock att de 
svarta och grå listorna över oskäliga avtalsvillkor inte borde harmoniseras i detta skede för att 
undvika negativa konsekvenser (avskaffande av villkor från de befintliga nationella listorna, 
sänkt rättssäkerhet, vilket skulle ge upphov till en mängd tvister inom EU, bristande 
flexibilitet etc.). Man är överens om att medlemsstaterna skulle kunna behålla sina egna listor 
över oskäliga avtalsvillkor under förutsättning att de är förenliga med den allmänna klausulen 
och reglerna för den inre marknaden.

Det bör dock vara möjligt att förbjuda ett begränsat antal oskäliga avtalsvillkor på EU-nivå 
och se till att medlemsstaterna inte kan behålla eller anta olikartade nationella bestämmelser 
på detta relativt begränsat harmoniserade område. Mot bakgrund av principen om 
Europaparlamentets fullständiga demokratiska kontroll tycks kommissionens förslag om att 
förbjuda oskäliga avtalsvillkor genom kommittéförfarandet för närvarande inte vara den 
lösning som föredras. De nya bestämmelserna om kommittéförfarandet i Lissabonfördraget 
måste noga utvärderas innan denna fråga avgörs.
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Slutsats

I enlighet med fördraget och med tanke på att rådet inte har gjort tillräckliga framsteg kommer 
utskottet att fortsätta sitt arbete med utgångspunkt uteslutande i kommissionens förslag.

När det gäller diskussionen om konsumentskyddet inom EU är det ytterst viktigt att förbättra 
de befintliga konsumenträttigheternas effektivitet, dvs. se till att dessa rättigheter är tydliga 
och enkla, att konsumenter, näringsidkare och tjänstemän är väl bekanta med dem och att de 
därmed genomförs korrekt: Medvetenhet är A och O.

En riktad fullständig harmonisering kommer med all säkerhet att öka konsumentskyddet inom 
EU. Avsevärda insatser kommer dock att behöva göras för att från fall till fall fastställa vilka 
regler som måste harmoniseras för att garantera den inre marknadens funktionssätt samtidigt 
som en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls.

Det är i detta sammanhang grundläggande att en lämplig grad av konsekvens garanteras 
mellan förslaget, den gemensamma referensramen och resten av konsumentregelverket. Det är 
berömvärt att kommissionen under den senaste utfrågningen i de nationella parlamenten 
upprepade att den är beredd att noga lyssna på parlamentet och att vara mycket mottaglig för 
nya idéer i sitt arbete.

Ytterligare en analys kommer slutligen att göras för att bevisa att det framtida direktivet om 
konsumenträttigheter verkligen gör det möjligt för alla aktörer att dra nytta av den inre 
marknaden. Europaparlamentet är medlagstiftare och måste ta fullt ansvar för konsekvenserna 
av detta direktiv.


