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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om konsumentskydd
(2009/2137(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 januari 2009 ”Övervakning av 
den inre marknadens konsekvenser för konsumenten: andra resultattavlan för 
konsumentmarknaderna” (KOM(2009)0025) och kommissionens arbetsdokument 
”Second Consumer Markets Scoreboard” (SEK(2009)0076),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2009 om tillsyn av 
konsumentregelverket (KOM(2009)0330),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 2 juli 2009 om tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de 
nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen 
(förordningen om konsumentskyddssamarbete) (KOM(2009)0336),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 juli 2009 om en harmoniserad 
metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar från konsumenter 
(KOM(2009)0346) och kommissionens tillhörande förslag till rekommendation 
(SEK(2009)0949),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 22 september 2009 ”Follow up
in Retail Financial Services to the Consumer Markets Scoreboard” (SEK(2009)1251),

– med beaktande av sin resolution av den 18 november 2008 om resultattavlan för 
konsumentmarknaderna1,

– med beaktande av artiklarna 48 och 119.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Resultattavlan för konsumentmarknaderna (resultattavlan) och resultattavlan för den inre 
marknaden har som mål att förbättra den inre marknadens funktion. Ett annat mål är att se 
till att den inre marknaden i högre grad reagerar på medborgarnas förväntningar och 
problem.

B. Det är främst i sin roll som konsument som EU-medborgaren upplever den inre 
marknaden i sitt dagliga liv.

C. EU:s 499 miljoner konsumenter är mycket viktiga för att den inre marknaden ska fungera 
effektivt. De har en betydelsefull roll när det gäller att förverkliga Lissabonagendans mål 

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2008)0540.
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att öka tillväxten, sysselsättningen och konkurrensen. Konsumenternas utgifter genererar 
nämligen halva EU:s välstånd 

D. En inre marknad som reagerar effektivt på konsumenternas krav bidrar också till att skapa 
en mer innovativ och sund ekonomi, eftersom effektiva och flexibla konsumentmarknader 
på alla ekonomiska områden är drivande krafter bakom konkurrenskraft och 
medborgarnas välstånd.

E. En väl fungerande inre marknad bör ge konsumenterna ett större urval av högkvalitativa 
varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser och samtidigt garantera ett gott 
konsumentskydd. 

F. En effektiv konsumentskyddspolitik förutsätter att konsumenterna och näringsidkarna 
känner till sina rättigheter och skyldigheter enligt gällande lagstiftning och att de kan 
tillämpa dem i sina affärstransaktioner.

G. Trygga, välinformerade och starka konsumenter är nyckeln till ändamålsenligt fungerande 
marknader, eftersom sådana konsumenter gynnar leverantörer som bedriver god handel 
och på bästa sätt tillgodoser konsumenternas behov. 

H. Detaljhandelsmarknaderna, i synnerhet detaljhandelsmarknaderna för tjänster, har blivit 
mer komplexa. Därför blir det allt svårare för konsumenterna att göra välgrundade val vid 
köp av varor och tjänster.

I. Konsumenterna har rätt till ersättning när de drabbas av olagliga metoder, men i praktiken 
är det mycket svårt för dem att dra dessa fall inför rätta på grund av de höga kostnaderna, 
de långa och invecklade förfarandena och riskerna i samband med rättstvister.

J. Resultattavlan visar att bara fyra av tio konsumenter tycker att det är lätt att lösa tvister 
med säljarna och leverantörerna genom alternativa tvistlösningsmekanismer och att bara 
tre av tio tycker att det är lätt att lösa tvister i domstol.

K. Ungefär hälften av de konsumenter i EU som har framfört klagomål är inte nöjda med det 
sätt på vilket klagomålet behandlats, och bara hälften av dem har vidtagit ytterligare 
åtgärder.

L. Den ekonomiska krisen har ökat trycket på de lågavlönade konsumenter som lägger 
merparten av sina inkomster på mat och boende.

M. Konsumentmarknadernas gränsöverskridande dimension blir snabbt viktigare genom att 
e-handeln utvecklas, men konsumenterna är fortfarande inte beredda att dra nytta av de 
fördelar som marknadsintegrationen innebär. Detta beror framför allt på att 
konsumenterna inte litar på att deras rättigheter skyddas på samma sätt när de handlar 
utomlands 

N. Konsumentmarknadernas ökande gränsöverskridande dimension medför nya utmaningar 
för tillsynsmyndigheterna, som är bundna av gränserna för domstolarnas behörighet och 
hämmas av det splittrade regelverket. 
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O. Såväl kommissionen som de nationella tillsynsmyndigheterna måste öka sina 
ansträngningar för att förverkliga målet att åstadkomma ett gott konsumentskydd och se 
till att konsumenterna känner sig trygga så att de kan utnyttja alla möjligheter på den inre 
marknaden. 

P. EU:s konsumentskyddsregler är föga meningsfulla om inte medlemsstaterna införlivar och 
verkställer dem och ser till att de efterlevs.

Q. När nationell lagstiftning har införts bör kommissionen aktivt hjälpa de nationella 
myndigheterna att tillämpa lagstiftningen på rätt sätt.

R. I den nuvarande konjunkturnedgången är en kraftfull och enhetlig tillsyn desto viktigare, 
eftersom krisen innebär att konsumenterna blir mer utsatta och eftersom en sämre 
efterlevnad av regelverket kan leda till större problem för konsumenterna. 
Tillsynsmyndigheterna kan utsättas för press att minska resurserna och måste noga 
överväga sina prioriteringar och se till att tillsynsverksamheten får så stora effekter som 
möjligt. 

S. Europaparlamentet och de nationella parlamenten kan aktivt bidra till att 
konsumentskyddslagstiftningen bättre införlivas och efterlevs genom att fortsätta att 
bedriva ett nära samarbete.

Inledning

1. Europaparlamentet anser att utnämningen 2007 av en hängiven konsumentkommissionär 
och hennes personliga engagemang, öppenhet och aktiva roll har lett till att 
konsumentfrågorna fått en mycket mer framskjuten plats, vilket verkligen har gynnat 
EU-medborgarna.

2. Europaparlamentet framhåller att uppdelningen av ansvaret för konsumentfrågor mellan 
två kommissionärer inte bör medföra att fokuseringen på konsumenterna försvagas i den 
nya kommissionen. Det är också viktigt att den nya organisatoriska strukturen inom de 
olika generaldirektoraten inte orsakar splittring eller negativt påverkar förvaltningen av 
konsumentpolitiken och gör denna politik mindre effektiv. 

3. Europaparlamentet konstaterar att Lissabonfördraget trätt i kraft och betonar att det i 
artikel 12 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – som är en allmänt tillämplig 
bestämmelse – anges att konsumentskyddskraven ska beaktas när unionens övriga politik 
och verksamhet utformas och genomförs. Kommissionen uppmanas därför att på ett 
effektivt sätt integrera konsumentintressena i all EU-politik och att i sina 
konsekvensbedömningar vid behov undersöka de potentiella effekterna av ny lagstiftning 
och politik på konsumentområdet. Varje berört generaldirektorat vid kommissionen 
uppmanas att offentliggöra en årsrapport om hur konsumentpolitiken integreras i dess 
ansvarsområde.

4. Europaparlamentet betonar att det behövs en aktiv konsumentpolitik som gör det möjligt 
för allmänheten att dra full nytta av den inre marknaden. En effektiv konsumentpolitik är 
särskilt viktig under den aktuella ekonomiska krisen, eftersom man därmed kan bekämpa 
de ökande klyftorna och skydda utsatta konsumenter och låginkomsttagare.



PE431.135v01-00 6/16 PR\800388SV.doc

SV

5. Europaparlamentet framhåller att konsumenterna bör kunna göra välgrundade val 
eftersom detta sporrar näringsidkarna att, i konkurrens med andra näringsidkare, förbättra 
kvaliteten på de varor och tjänster som de tillhandahåller och erbjuda konkurrenskraftiga 
priser. 

6. Europaparlamentet upprepar att konsumentorganisationerna har en central roll när det 
gäller att uppmärksamma myndigheterna på de problem som konsumenterna upplever i 
sina dagliga liv. Konsumentorganisationerna bör stödjas, så att det blir lättare för dem att 
agera effektivt på EU-nivå och nationell nivå. Medlemsstaterna uppmanas att se till att 
konsumentorganisationerna i tillräcklig utsträckning rådfrågas i alla skeden av 
beslutsfattandet och vid tillämpningen av konsumentlagstiftningen.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka konsumenternas 
medvetenhet och förbättra deras utbildning. Syftet med detta bör vara att stärka 
konsumenternas ställning. Medlemsstaterna uppmanas att ta med konsumentfrågor i sina 
nationella läroplaner, så att barnen bibringas den kompetens de behöver för att kunna fatta 
komplicerade beslut senare i livet. Upplysta konsumenter som är medvetna om sina 
rättigheter och vet vart de ska vända sig vid överträdelser av de gällande bestämmelserna 
är också viktiga för att man ska kunna upptäcka otillbörliga affärsmetoder.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inleda en riktad 
kommunikationsstrategi för att öka medvetenheten bland EU-medborgarna om riskerna 
för utsatthet och om deras rättigheter som konsumenter, särskilt genom att skapa 
användarvänliga webbportaler, medvetandehöjande kampanjer och informationsställen på 
lokal, regional och nationell nivå. Det är viktigt att använda specifika 
kommunikationskanaler för att nå de mest utsatta konsumenterna.

Resultattavlan för konsumentmarknaderna 

9. Europaparlamentet vidhåller att resultattavlan är ett viktigt redskap för att bättre övervaka 
konsumentmarknaderna och på så sätt säkerställa ett bättre beslutsfattande och bättre 
regleringar men också för att visa medborgarna att deras önskemål verkligen beaktas. 

10. Europaparlamentet välkomnar de fem huvudindikatorerna i resultattavlan – klagomål, 
priser, kundtillfredsställelse, leverantörsbyte och säkerhet – som är mycket viktiga för att 
man ska kunna identifiera de områden där de största riskerna finns för att marknaderna 
fungerar dåligt ur ekonomisk och social synvinkel för konsumenterna. 

11. Europaparlamentet konstaterar att de fem indikatorerna inte fångar upp alla de aspekter 
som berör konsumenterna. Indikatorerna utgör dock en tillräcklig grund på vilken man 
kan fastställa prioriteringar och dra slutsatser om vad som behöver analyseras mer. 

12. Europaparlamentet anser att de nuvarande kunskaperna om klagomål, priser, 
kundtillfredsställelse, leverantörsbyte och säkerhet på konsumentområdet ännu inte räcker 
till för att dra definitiva slutsatser, och att fler uppgifter av god kvalitet krävs för att bygga 
upp en solid kunskapsbas om konsumentmarknaderna. Indikatorerna måste därför 
vidareutvecklas och insamlingen av uppgifter organiseras med beaktande av olikheterna 
mellan de nationella systemen. 
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13. Europaparlamentet föreslår att kommissionen i framtiden tar fram indikatorer om 
marknadsandelar, kvalitet, reklam, öppenhet och möjlighet att jämföra erbjudanden. 
Dessutom bör kommissionen ta fram indikatorer som rör tillsynen (bland annat uppgifter 
om kontroller, anmälningar om bristande efterlevnad, domstolsmål), konsumentinflytande
(kompetens, förmåga att göra sig gällande, utbildning, information), bevakning av 
konsumentfrågor i media samt indikatorer för att mäta reklamationerna och nackdelarna 
för konsumenterna. De nya indikatorerna bör ingå i resultattavlan när en tillfredsställande 
utveckling har uppmätts enligt resultattavlans fem basindikatorer. Detta bör dock ske 
successivt, så att resultattavlan förblir fokuserad.

14. Europaparlamentet upprepar att resultattavlan bör omfatta alla de viktigaste kategorierna 
av konsumentutgifter, så att den identifierar de mest problematiska marknaderna och 
lägger grunden för en fortsatt mer detaljerad sektorsspecifik analys, särskilt när det 
bevisligen finns problem som är gemensamma för olika marknader. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas därför att se till att tillräcklig finansiering och personal står till 
förfogande för vidareutvecklingen av resultattavlan.

15. Europaparlamentet är medvetet om att konsumenterna är mindre nöjda och har mer 
problem med tjänster än med varor. Detta kan i viss mån tyda på att avtalsförbindelserna 
och tillhandahållandet är komplexare för tjänster än för varor. Kommissionen uppmanas 
att genomföra grundliga analyser av alla problemområden, t.ex. energi, transport och 
banktjänster, och att utfärda specifika politiska rekommendationer. 

16. Europaparlamentet påpekar att konsumenternas klagomål visserligen är viktiga för att 
upptäcka funktionsproblem på marknaden men att avsaknaden av klagomål inte alltid 
innebär att marknaden fungerar väl. I några medlemsstater är konsumenterna nämligen 
mindre benägna att klaga eftersom de har andra konsumentskyddstraditioner och 
uppfattningar om hur sannolikt det är att konsumenten vinner en tvist. Att många 
klagomål lämnas in i en enskild medlemsstat bör inte nödvändigtvis tolkas som ett tecken 
på att marknaden är bristfällig. En annan förklaring kan nämligen vara att det finns 
effektiva organ för klagomålshantering eller att det nyligen har genomförts 
informationskampanjer om konsumenträttigheter. 

17. Europaparlamentet konstaterar att det finns över 700 utomstående organisationer som tar 
emot klagomål från konsumenter i EU. Formerna för att göra detta skiljer sig dock 
betydligt åt, och förhållandevis få av organisationerna samlar in uppgifter om klagomålet 
och den berörda sektorn. Detta kan räcka för att lämna rådgivning eller information men 
är inte alls tillräckligt för att kartlägga eventuella bristfälliga marknader ur 
konsumenternas synvinkel. Alla organ för klagomålshantering uppmanas därför att anta en 
harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål från konsumenter. 
Organen uppmuntras också att redogöra för uppgifter om klagomål inom alla områden –
dvs. både rekommenderade och frivilliga områden – i överensstämmelse med 
kommissionens förslag till rekommendation. Utvecklingen av en harmoniserad metod 
kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att samla in mer meningsfulla uppgifter 
och få en fullständigare bild av de nationella konsumentmarknaderna. Detta kan leda till 
att det upprättas en EU-övergripande databas som gör det möjligt att jämföra 
konsumentproblem i hela EU. 
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18. Europaparlamentet uppmärksammar analysen av tillgängliga uppgifter om priser, vilken 
visar att det finns oförklarliga skillnader mellan olika länder för ett antal varor och 
tjänster. Även om prisskillnaderna ofta hänger samman med skillnader i efterfrågan, 
utgiftsnivåer, skatter eller kostnadsstrukturen, tyder de också ofta på att den inre 
marknaden är fragmenterad eller fungerar dåligt. När priset på en viss produkt är högre än 
ett riktmärke är det nödvändigt att titta på förhållandet mellan import- och 
konsumentpriserna och noga undersöka orsakerna till de olika prisnivåerna. 

19. Europaparlamentet anser att de tillgängliga uppgifterna om priser inte räcker för en 
korrekt övervakning av den inre marknaden. Kommissionen uppmanas att lämna mer 
uppgifter och vidareutveckla metoden för insamling av genomsnittliga priser för 
jämförbara och representativa varor och tjänster.

20. Europaparlamentet erkänner att kundtillfredsställelse är en viktig indikator för att man ska 
förstå hur bra eller dåligt marknaderna tillgodoser konsumenternas önskemål.
Kommissionen uppmanas att vidareutveckla sin metod och mätteknik för undersökningar 
av kundtillfredsställelse och att ta med fler sektorer i framtiden.

21. Europaparlamentet anser att möjligheten att byta leverantör är en viktig konkurrensaspekt 
i en marknadsekonomi. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att vidta åtgärder 
för att underlätta byten inom alla viktiga detaljhandelstjänster. 

22. Europaparlamentet konstaterar att undersökningar visar att konsumenterna i allmänhet har 
stort förtroende för produktsäkerheten, även om konsumenternas uppfattningar om 
produktsäkerheten varierar stort mellan medlemsstaterna. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att förbättra de nu tillgängliga uppgifterna om säkerheten i 
fråga om konsumentprodukter. Dessa uppgifter tas framför allt fram på grundval av 
rapporterade olyckfall och skador på grund av produkter med säkerhetsbrister eller genom 
system för riskanmälan.

23. Europaparlamentet konstaterar att omfattningen av den gränsöverskridande handeln 
fortfarande varierar betydligt mellan EU-länderna. Fastän de genomsnittliga utgifterna för 
inköp över gränserna är höga (737 euro per person och år), säljer en klar majoritet 
(75 procent) av näringsidkarna bara till konsumenter i det egna landet samtidigt som bara 
en fjärdedel av de europeiska konsumenterna handlar över gränserna. Det finns visserligen 
en rad strukturella hinder – såsom språk, avstånd och skillnader i konsumentskyddslagar –
men ett större förtroende från konsumenternas sida skulle kraftigt öka handeln över 
gränserna. 

24. Europaparlamentet noterar att näthandel blir allt vanligare, men att den 
gränsöverskridande e-handeln inte utvecklas lika snabbt som den inhemska. 
Kommissionen uppmanas att i den framtida resultattavlan ta med mer fullständiga 
uppgifter om den verkliga omfattningen av den gränsöverskridande försäljningen och 
problemen för de konsumenter som handlar över nationsgränserna.

25. Europaparlamentet konstaterar att bara drygt hälften av konsumenterna i EU (51 procent) 
anser att de åtnjuter ett tillräckligt skydd genom de nuvarande konsumentåtgärderna. Mer 
än hälften (54 procent) anser att myndigheterna skyddar deras rättigheter på ett bra sätt, 
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och något fler (59 procent) anser att säljarna och leverantörerna respekterar deras 
rättigheter. 

26. Europaparlamentet betonar att nästan en tredjedel (30 procent) av de konsumenter i EU 
som köpt varor via Internet, telefon eller postorder uppger att de haft problem med 
leveranserna. Nio av tio av dem som försökte skicka tillbaka en inköpt vara eller häva ett 
kontrakt inom ångerfristen lyckades dock göra detta.

27. Europaparlamentet påminner om att flera medlemsstater har tagit fram verktyg för att
övervaka sina nationella marknader ur ett konsumentperspektiv, till exempel organ för 
prisövervakning eller allmänna system för registrering av klagomål för det politiska 
beslutsfattandet, medan andra medlemsstater inte använder uppgifter för att övervaka
konsumentmarknaderna och har svårt att sammanställa uppgifter. Alla medlemsstater 
uppmuntras att årligen genomföra en allmän marknadsövervakning. Syftet bör vara att 
identifiera marknader som är bristfälliga för konsumenterna och tillhandahålla fullständiga 
uppgifter, så att det blir möjligt för kommissionen att övervaka och jämföra de problem 
som konsumenterna ställs inför på den inre marknaden.

28. Europaparlamentet framhåller att ett nära samarbete mellan kommissionen, Eurostat, 
nationella statistikkontor, beslutsfattare på konsumentområdet, nationella 
tillsynsmyndigheter samt konsument- och näringslivsorganisationer kommer att vara av 
central betydelse för att säkerställa uppgifternas kvalitet och fullständighet och 
vidareutveckla den kunskapsbas som behövs. Eurostat, medlemsstaterna och alla berörda 
parter uppmanas att vidta åtgärder för att underlätta detta samarbete. 

29. Europaparlamentet anser att resultattavlan bör vara en rik källa med jämförbara uppgifter 
för nationella beslutsfattare på det konkurrens- och konsumentpolitiska området och på 
andra områden, så att de kan få hjälp att på nationell nivå kartlägga marknader som inte 
fungerar väl för konsumenterna. 

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa riktmärken på 
konsumentområdet i varje medlemsstat och att i detta sammanhang ta hänsyn till 
skillnader i konsumentlagarna och konsumenttraditionerna. Genom att jämföra 
konsekvenserna för konsumenterna i olika medlemsstater och fastställa riktmärken för 
konsumenternas villkor i hela EU bidrar man till arbetet med att ta fram bästa praxis. I 
förlängningen bidrar man härigenom även till insatserna för att få till stånd en fungerande 
inre marknad för konsumenterna.

31. Europaparlamentet påpekar att resultattavlan inte bara bör användas för att få till stånd en 
bättre konsumentpolitik. Den måste nämligen också påverka alla politikområden som är 
av betydelse för konsumenterna och medföra att konsumentfrågor i större utsträckning 
integreras i all EU-politik. Dessutom bör resultattavlan stimulera en mer allmän 
diskussion om konsumentpolitiska frågor.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med stöd av medlemsstaterna, dra upp en 
strategi för att göra resultattavlan känd för en bredare krets, bland annat genom att se till 
att den är lättillgänglig och synlig på relevanta webbplatser. Kommissionen uppmanas 
också att verka för att media, nationella myndigheter, konsumentorganisationer och andra 
berörda parter får korrekt information om resultattavlan. Det är nödvändigt att fortsätta att 
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varje år offentliggöra resultattavlan i en broschyr, som bör göras tillgänglig på samtliga 
officiella EU-språk.

Tillsyn av konsumentregelverket

33. Europaparlamentet välkomnar de fem prioriterade åtgärdsområden som kommissionen har 
fastställt i sitt meddelande om tillsyn av konsumentregelverket. 

34. Europaparlamentet betonar att en effektiv tillämpning och tillsyn av 
EU:s konsumentskyddsbestämmelser bidrar till att öka konsumenternas förtroende och till 
att avskräcka näringsidkare från att försöka kringgå dessa bestämmelser. Kommissionen 
uppmanas att noga övervaka och hjälpa medlemsstaterna vid införlivandet och 
tillämpningen av EU:s konsumentregelverk.

35. Europaparlamentet konstaterar att tillsynen i EU är långt ifrån enhetlig och att de flesta 
länder har starka och svaga sidor. Enligt statistiken finns det betydande skillnader mellan 
medlemsstaterna när det gäller budgeterna för marknadsövervakning och antalet berörda 
inspektörer. Medlemsstaterna uppmanas att fördubbla sina ansträngningar och öka 
resurserna, så att de lagar som skyddar konsumenterna och tryggar konkurrensen efterlevs 
på detaljhandelsmarknaderna.

36. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att stärka mekanismerna för 
marknadsövervakning och tillsyn för att öka konsumenternas förtroende. Konsumtionen 
kommer nämligen att vara en viktig faktor för den ekonomiska återhämtningen. 
Myndigheterna måste ges mer resurser så att de kan undersöka och till sist sätta stopp för 
olagliga affärsmetoder. 

37. Europaparlamentet betonar att konsumentmarknaderna utvecklas snabbt och att 
tillsynsmyndigheterna måste kunna möta de nya utmaningar som de ekonomiska och 
tekniska förändringarna innebär för deras förmåga att fungera effektivt i en 
gränsöverskridande miljö såsom den inre marknaden. För att åstadkomma detta måste 
gemensamma insatser göras, så att tillsynen blir effektiv och konsekvent i hela EU. 
Dessutom behövs en översyn av regelverket för att täppa till eventuella luckor i 
regelverket.

38. Europaparlamentet förespråkar att man i alla medlemsstater inrättar självständiga 
konsumentskyddsmyndigheter med full befogenhet att inleda rättsliga förfaranden vid 
nationella domstolar i syfte att skydda konsumenternas intressen. 

39. Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning om att alternativa 
tvistlösningsmekanismer som exempelvis medling, skiljedomar och tvistlösning utanför 
domstol kan vara ett smidigt och tilltalande alternativ för de konsumenter som inte har 
lyckats lösa sina tvister med en näringsidkare på ett informellt sätt. Medlemsstaterna 
uppmanas att uppmuntra utvecklingen av alternativa tvistlösningsmekanismer för att 
stärka konsumentskyddet och göra så att regelverket efterlevs av så många som möjligt. 
Dessa mekanismer bör dock komplettera och inte ersätta rättsliga eller administrativa 
tillsynsmedel. 



PR\800388SV.doc 11/16 PE431.135v01-00

SV

40. Europaparlamentet påminner om att uppgifter visar att det finns stora skillnader mellan 
medlemsstaterna och att det finns utrymme att förbättra prövningsmöjligheterna. System 
för kollektiv domstolsprövning finns redan i 13 medlemsstater, och kommissionen 
uppmanas att följa upp sin grönbok av den 27 november 2008 om kollektiva 
prövningsmöjligheter för konsumenter (KOM(2008)0794). 

41. Europaparlamentet betonar behovet av ordentlig utbildning för tjänstemän och rättsliga 
myndigheter när det gäller EU:s konsumentskyddsbestämmelser. 

42. Europaparlamentet konstaterar att det av granskningsrapporten från nätverket för 
konsumentskyddssamarbete framgår att de myndigheter som har hand om 
gränsöverskridande fall stöter på svårigheter eftersom de saknar tillgängliga resurser. 
Kommissionen uppmanas att undersöka hur tillräckliga resurser kan säkerställas för att 
man ska kunna uppfylla skyldigheterna enligt förordningen om konsumentskydd. 

43. Europaparlamentet stöder genomförandet av samordnade tillsynsåtgärder (gemensamma 
marknadskontroller eller s.k. sweeps) då de nationella myndigheterna vid samma tidpunkt 
undersöker om en viss bransch följer EU-lagstiftningen. Dessa åtgärder bör vidtas oftare 
(två gånger om året) på grundval av en gemensam metod, och de bör kombineras med 
andra verktyg.

44. Europaparlamentet tar hänsyn till den juridiska komplexiteten i samband med 
offentliggörandet av resultaten av marknadsövervaknings- och tillsynsåtgärderna och till 
det faktum att utredningsarbetet ofta omfattas av stränga sekretessregler. Kommissionen 
och medlemsstaterna bör dock offentliggöra dessa resultat och bryta ner dem på enskild 
företagsnivå, så att man säkerställer ökad öppenhet, gör tillsynsarbetet synligare och ger 
konsumenterna möjlighet att göra välgrundade val. 

45. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av strukturerna för marknadsövervakning i 
samtliga medlemsstater, så att de produkter som cirkulerar på deras marknader uppfyller 
höga säkerhetsstandarder och eventuella defekta eller farliga produkter snabbt avlägsnas 
från marknaden. Kommissionen uppmanas att övervaka och med jämna mellanrum se 
över riktlinjerna för systemet för snabb varning (Rapex) för att förbättra systemets 
funktionssätt.

46. Europaparlamentet påminner om att nätverket för europeiska informationscentrum för 
konsumenter behöver lämplig finansiering, så att man ökar konsumenternas förtroende 
genom att informera medborgarna om deras rättigheter som konsumenter och genom att 
underlätta tillträdet till prövning i ärenden då konsumenterna har gjort inköp över 
gränserna.

47. Europaparlamentet påpekar att importen till EU från tredjeländer ökar alltmer och att 
tullmyndigheterna därför har en viktig roll att spela för att skydda konsumenterna från 
importerade osäkra produkter. Detta förutsätter ett allt närmare samarbete inte bara mellan 
marknadsövervaknings- och tullmyndigheterna, utan även mellan de olika 
medlemsstaternas tullmyndigheter. 

48. Europaparlamentet betonar att man för att trygga säkerheten för produkter som omsätts på 
den inre marknaden måste samarbeta med myndigheter i tredjeländer. Parlamentet stöder 
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därför kommissionens initiativ att öka det internationella samarbetet och ingå formella 
avtal med tillsynsmyndigheter i tredjeländer, särskilt Kina, USA och Japan. En fortsatt 
dialog och ökat informationsutbyte om produktsäkerhet ligger i alla parters intresse och är 
av central betydelse för att skapa förtroende hos konsumenterna. Kommissionen 
uppmanas att med jämna mellanrum avlägga rapport till parlamentet om sin dialog med 
tredjeländer.

°

° °

49. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Inledning

I Lissabonfördraget bekräftas det att konsumentskyddet är en övergripande och viktig del av 
EU:s politik. Dessutom sägs det att konsumentskyddskraven ska beaktas när unionens övriga 
politik och verksamhet utformas och genomförs. Föredraganden anser därför att det är mycket 
viktigt att stärka den europeiska konsumentpolitiken, så att den blir mer effektiv och konkret 
för allmänheten. Detta är en av de stora utmaningar som den nya kommissionen står inför.

Syftet med en effektiv konsumentpolitik är att säkerställa sunda marknader där 
konsumenterna kan känna sig säkra och trygga, och där gränsöverskridande handel och 
innovation uppmuntras. En aktiv konsumentpolitik bör göra det möjligt för konsumenterna att 
fullt ut skörda frukterna av den inre marknaden genom att erbjuda dem ett större utbud av 
högkvalitativa varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser. Detta är särskilt viktigt i den 
aktuella ekonomiska krisen, så att man kan bekämpa de ökande klyftorna och skydda utsatta 
konsumenter och låginkomsttagare. 

En effektiv konsumentskyddspolitik är också beroende av att konsumenterna och 
näringsidkarna känner till sina rättigheter och skyldigheter enligt gällande lagstiftning och att 
de kan tillämpa dem i sina affärstransaktioner. Trygga, välinformerade och starka 
konsumenter är nyckeln till ändamålsenligt fungerande marknader, eftersom sådana 
konsumenter gynnar leverantörer som bedriver god handel och på bästa sätt tillgodoser 
konsumenternas behov. Detaljhandelsmarknaderna, i synnerhet detaljhandelsmarknaderna för 
tjänster, har dock blivit mer komplexa, vilket gör det allt svårare för konsumenterna att göra 
välgrundade val vid köp av varor och tjänster. 

För att kunna utforma en politik som ger konsumenterna bästa resultat behöver vi vara mer 
lyhörda för medborgarnas förväntningar och bättre förstå de problem som de stöter på i sina 
dagliga liv. Detta förutsätter i sin tur att vi införskaffar verktyg för marknadsövervakning, 
såsom resultattavlan för konsumentmarknaderna. 

Resultattavlan för konsumentmarknaderna

Initiativet att övervaka hur den inre marknaden fungerar för konsumenterna följer av 
översynen av den inre marknaden1 och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
har begärt att politiken ska ta ökad hänsyn till medborgarnas intressen och att 
policyutformningen i högre grad ska bli evidensbaserad och styras av en bättre förståelse för 
de faktiska konsekvenserna för konsumenterna. Resultattavlan övervakar resultat ur ett 
konsumentperspektiv och visar vilka marknader som uppvisar bristfälliga ekonomiska eller 
sociala resultat.

I det första avsnittet följer resultattavlan upp marknadernas funktion i hela ekonomin utifrån 
fem nyckelindikatorer (klagomål, priser, kundtillfredsställelse, leverantörsbyte och säkerhet). 
Detta ska identifiera de områden där de största riskerna finns för att marknaderna fungerar 
dåligt för konsumenterna. I det andra avsnittet presenteras indikatorer som ska visa 

                                               
1 Kommissionens meddelande av den 20 november 2007 om en inre marknad för framtidens Europa 
(KOM(2007)0724). 
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framstegen när det gäller integrering av detaljhandelsmarknaden. I det tredje avsnittet 
presenteras uppgifter som ska användas för riktmärken för den nationella 
konsumentmarknaden. 

Den 28 januari 2009 antog kommissionen den andra resultattavlan för 
konsumentmarknaderna1, vilken bekräftar värdet av den evidensbaserade metoden för att ange 
vilka marknader som kanske inte fungerar så bra för konsumenterna. I resultattavlan 
analyseras konsumentmarknaderna utifrån samma nyckelindikatorer som under föregående år. 
De resultat som nu presenteras är följande:

– Konsumenterna är minst nöjda med tjänster och har fler problem med tjänster än med 
varor, särskilt när det gäller energi, transporter och banktjänster. Elmarknaden kommer 
att bli föremål för ytterligare analyser. 

– Det förekommer mindre ofta prisökningar på marknader där konsumenterna oftare 
byter leverantörer, t.ex. bilförsäkringar och Internet. Att underlätta leverantörsbyte bör 
vara en prioritering, särskilt när det gäller banktjänster och energi. 

– Den gränsöverskridande e-handeln utvecklas inte lika snabbt som den inhemska 
eftersom det finns hinder för gränsöverskridande e-handel.

– En effektiv tillämpning av lagstiftningen och faktiska prövningsmöjligheter är av 
avgörande betydelse för att marknaderna ska fungera väl. Det finns dock stora skillnader 
mellan medlemsstaterna Kunderna uttrycker också missnöje med insatserna för att lösa 
problem.

Föredraganden välkomnar den andra resultattavlan för konsumentmarknaderna och 
kommissionens insatser för att tillhandahålla fler uppgifter av god kvalitet, vilka krävs för att 
bygga upp en solid kunskapsbas om konsumentmarknaderna och identifiera de områden där 
de största riskerna finns för att marknaderna fungerar dåligt ur ekonomisk och social 
synvinkel för konsumenterna. 

Även om de nuvarande tendenserna inte är tillräckliga för att dra definitiva slutsatser och 
fastän de fem indikatorerna inte fångar upp alla de aspekter som berör konsumenterna, anser 
föredraganden att de utgör en tillräcklig grund på vilken man kan fastställa prioriteringar och 
dra slutsatser om vilka ytterligare analyser som behövs. I framtida resultattavlor måste 
indikatorerna vidareutvecklas och uppgiftsinsamlingen förbättras, med hänsyn till 
skillnaderna mellan de nationella systemen.

Resultattavlan bör omfatta alla de viktigaste kategorierna av konsumentutgifter, så att man 
identifierar de mest problematiska marknaderna och lägger grunden för en fortsatt mer 
detaljerad sektorsspecifik analys, särskilt när det bevisligen finns problem som är 
gemensamma för olika marknader.

Förutsatt att resultattavlan är avsedd att fungera som ett verktyg för att säkerställa en bättre 

                                               
1 Kommissionens meddelande av den 28 januari 2009 ”Övervakning av den inre marknadens konsekvenser för 
konsumenten: andra resultattavlan för konsumentmarknaderna (KOM(2009)0025). Meddelandet åtföljs av 
kommissionens arbetsdokument ”Second Consumer Markets Scoreboard” (SEK(2009)0076).
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utformning av politiken och bättre regleringar understryker föredraganden att resultattavlan 
inte bara bör användas för att få till stånd en bättre konsumentpolitik. Den måste nämligen 
också påverka alla politikområden som är av betydelse för konsumenterna och bidra till att 
konsumentfrågor integreras i all EU-politik.

Tillsyn av konsumentregelverket

EU:s konsumentlagstiftning är föga meningsfull om inte medlemsstaterna införlivar och 
verkställer den och ser till att den efterlevs. Myndigheterna ansvarar för att se till att 
konsumentskyddsbestämmelserna fungerar effektivt på plats. Detta förutsätter ett gemensamt 
partnerskap mellan medlemsstaterna och kommissionen. Dessutom krävs aktiva 
konsumentorganisationer som uppmärksammar myndigheterna på de problem som 
konsumenterna upplever i sina dagliga liv. 

Konsumentmarknaderna utvecklas snabbt och tillsynsmyndigheterna måste kunna möta de 
nya utmaningar som de ekonomiska och tekniska förändringarna innebär för deras förmåga att 
fungera effektivt i en gränsöverskridande miljö såsom den inre marknaden.
Konsumentmarknadernas ökande gränsöverskridande dimension försvårar arbetet för 
tillsynsmyndigheterna, som är bundna av gränserna för domstolarnas behörighet och hämmas 
av det splittrade regelverket.

I sitt meddelande av den 2 juli 2009 om tillsyn av konsumentregelverket1 har kommissionen 
fastställt fem prioriterade åtgärdsområden:

– Kraftfullare och effektivare mekanismer för gränsöverskridande tillsynssamarbete.

– Ökad öppenhet och synlighet när det gäller marknadsövervakning och tillsyn.

– Bättre kunskapsutbyte och en gemensam syn på regelverket.

– Bättre marknadsövervakning genom en mer kunskapsbaserad metod.

– Ökat internationellt samarbete.

Föredraganden välkomnar dessa fem prioriterade åtgärdsområden, även om hon gärna skulle 
ha sett en mer grundlig analys av de nuvarande mekanismernas funktion och deras 
konsekvenser i ljuset av de uppgifter som framgår av resultattavlan för 
konsumentmarknaderna. 

En effektiv tillämpning och tillsyn av EU:s konsumentskyddsbestämmelser är en förutsättning 
för att man ska kunna öka konsumenternas förtroende. Tillsynen i EU är dock långt ifrån 
enhetlig, och enligt statistiken finns det betydande skillnader mellan medlemsstaterna när det 
gäller budgeterna för marknadsövervakning och antalet berörda inspektörer. Såväl 
kommissionen som de nationella tillsynsmyndigheterna måste därför öka sina ansträngningar 
för att förverkliga målet att åstadkomma ett gott konsumentskydd och se till att 
konsumenterna känner sig trygga så att de kan utnyttja alla möjligheter på den inre 
marknaden. Det är mycket viktigt att stärka mekanismerna för marknadsövervakning och 

                                               
1 Kommissionens meddelande av den 2 juli 2009 om tillsyn av konsumentregelverket (KOM(2009)0330).



PE431.135v01-00 16/16 PR\800388SV.doc

SV

tillsyn för att öka konsumenternas förtroende. Konsumtionen kommer nämligen att vara en 
avgörande faktor för den ekonomiska återhämtningen.


