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1. Inledning

Otillbörliga affärsmetoder undergräver konsumenternas förtroende för den inre marknaden 
och utgör ett stort hinder för den inre marknadens funktion. Direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden
(2005/29/EG) (nedan kallat direktivet om otillbörliga affärsmetoder), som trädde i kraft den 
12 december 2007 har utformats för att hantera detta problem. Genom att ersätta de många 
olika bestämmelserna i medlemsstaterna med ett enda instrument syftar direktivet vidare till 
att öka konsumenternas förtroende för gränsöverskridande transaktioner och öka den rättsliga 
säkerheten för företagen genom att klargöra vilka affärs- och reklammetoder som är tillåtna på 
den inre marknaden.

Direktivet inför ett allmänt regelverk för affärsmetoder gentemot konsumenter på marknaden. 
Det tillämpas på en rad olika otillbörliga affärsmetoder – från Internetbedrägerier till 
aggressiv direktförsäljning – och täcker samtliga sektorer.

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder antogs som ett maximalt harmoniseringsdirektiv, 
vilket innebär att medlemsstaterna inte får frångå direktivets bestämmelser, dvs. de får inte ha 
mer normativa eller restriktiva regler än de som föreskrivs i direktivet. I praktiken ger 
direktivet emellertid medlemsstaterna avsevärt handlingsutrymme för tillämpningen av 
särskilda bestämmelser. Det rör sig om följande bestämmelser:

 Generalklausul: I direktivet fastställs ett antal affärsmetoder som anses vara otillbörliga
och som är förbjudna under alla omständigheter. Medlemsstaterna ges emellertid även 
möjligheten att utöka förteckningen över sådana metoder på grundval av de förhållandevis 
allmänna kriterierna i direktivet. Enligt den nya generalklausulen betraktas en affärsmetod 
som otillbörlig om den strider mot kraven på god yrkessed och om den innebär, eller 
sannolikt kommer att innebära, avsevärd snedvridning av det ekonomiska beteendet hos 
en genomsnittskonsument.1

 Rättsmedel och påföljder: Rättsmedel och påföljder fastställs i medlemsstaternas 
nationella lagstiftningar. Medlemsstaternas gällande system för tillämpningen varierar,
beroende på om de grundas på en stark privat tillämpning där konsumentgrupper spelar en 
viktig roll (t.ex. Tyskland), på straffrättsliga och administrativa påföljder (t.ex. Frankrike) 
eller alternativt på självreglering (t.ex. Storbritannien).

 Rättsliga koncept: De centrala bestämmelserna i direktivet om otillbörliga affärsmetoder 
grundas på begrepp som ”genomsnittskonsumenten”,”god yrkessed” och 
”köperbjudande”, som medlemsstaternas myndigheter och domstolar har en benägenhet 
att tolka på olika sätt.

Det är även viktigt att påpeka att det bara är konsumenternas ekonomiska intressen som 
skyddas mot otillbörliga affärsmetoder enligt direktivet. Medlemsstaterna kan införa 
ytterligare restriktioner och begränsningar på grundval av hälso- och skyddsaspekter eller god 
smak och anständighet.2

                                               
1 Jfr artikel 5.2 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder.
2 Jfr artikel 3.3 och skäl 7 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder.
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Med tanke på skillnaderna i medlemsstaternas tillämpningssystem, att vissa rättsliga koncept 
är komplexa, att det finns ett antal olika och vittgående nationella bestämmelser om 
otillbörliga affärsmetoder och att direktivets tillämpningsområde är väldigt brett kommer ett 
lämpligt införlivande och effektivt genomförande att vara avgörande för att nå maximal 
harmonisering i syfte att öka konsumenternas förtroende och den rättsliga säkerheten för 
företagen på den inre marknaden.

2. Införlivande

Tidsgränsen för att införliva direktivet om otillbörliga affärsmetoder löpte ut 
den 12 juni 2007. I de flesta medlemsstaterna införlivades direktivet utan större svårigheter, 
men en del medlemsstater har fortfarande inte införlivat direktivet och ett fåtal har införlivat 
det på ett felaktigt sätt.

Hittills (den 16 september 2008) har fem medlemsstater inte meddelat sina 
införlivandeåtgärder till kommissionen: Tyskland, Spanien Luxemburg, Nederländerna och 
Finland. Kommissionen inledde ett överträdelseförfarande mot dessa medlemsstater i 
augusti 2007.

Kommissionen har påvisat olämpligt införlivande i tre medlemsstater: Frankrike, Danmark 
och Sverige. Något formellt överträdelseförfarande på grund av olämpligt införlivande har 
ännu inte inletts mot dessa medlemsstater.

Dessutom har tre ärenden hänskjutits till EG-domstolen. Två av ärendena rör frågan om 
huruvida den befintliga belgiska lagstiftningen om förbud mot paketerbjudanden av produkter 
och/eller tjänster till konsumenter är förenlig med direktivet om otillbörliga affärsmetoder.1
Generaladvokatens förslag till avgörande i dessa två första ärenden planeras till slutet av 
september/början av oktober och EG-domstolen beräknas fatta sitt beslut i slutet av året. Det 
tredje förhandsavgörandet hänsköts till EG-domstolen av den tyska federala domstolen 
Bundesgerichtshof och rör tillåtligheten av paketerbjudanden.

Genomförande och tillämpning

Under 2007 använde kommissionen för första gången ett ”EU-tillslag” som ett nytt verktyg 
för att kontrollera och upprätthålla genomförandet av konsumentskyddslagstiftningen. Ett 
tillslag är en systematisk kontroll som utförs samtidigt i olika medlemsstater av de nationella 
tillsynsmyndigheterna och samordnas av kommissionen enligt förordningen om samarbete 
mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen
(förordning (EG) nr 2006/2004), som trädde i kraft i slutet av 2006. Det första tillslaget 
genomfördes i september 2007 och riktades mot flygbolags webbplatser. De nationella 
myndigheterna granskade hundratals webbplatser för försäljning av flygbiljetter för att 
undersöka om det förekom överträdelser av lagstiftningen. Som en uppföljning kontaktade 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter de berörda företagen och uppmanade dem att se till att 
deras webbplatser uppfyller bestämmelserna eller klargöra sin ställning. Mer nyligen, i 

                                               
1 Mål C-261/07 n.v. VTB-VAB mot n.v. Total Belgium, C-299/07 Galatea BVBA mot Sanoma Magazines 
Belgium NV. och C-304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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juni 2008, utförde kommissionen ett ”tillslag” mot mobiltelefontjänster som inriktades på 
Internetförsäljning av ringsignaler och skärmsläckare.

Under tillslaget 2007 konstaterades oegentligheter under tillämpningsfasen för 43,6 procent 
av de granskade webbplatserna. Oegentligheterna rörde huvudsakligen ofullständiga 
prisangivelser (inga skatter eller avgifter var inräknade i den första prisangivelsen), anmälan 
till alternativa tjänster eller erbjudanden om gratisbiljetter.

Under tillslaget 2008 mot mobiltelefontjänster rörde de första resultaten saknade eller 
ofullständiga prisangivelser (50 procent av de kontrollerade webbplatserna), obefintlig eller 
ofullständig information om näringsidkaren (70 procent av de kontrollerade webbplatserna) 
och vilseledande presentation av informationen – bland annat användning av finstilta villkor 
och vilseledande användning av ordet ”gratis” – (60 procent av de kontrollerade 
webbplatserna).

Till följd av tillslagen finns mer detaljerade uppgifter om problemen med genomförandet 
tillgängliga om flygbolags webbplatser och webbplatser för Internetförsäljning av ringsignaler 
och skärmsläckare. Det finns emellertid mycket begränsade uppgifter om andra områden. I 
årsrapporten 2007 från nätverket för europeiska informationscentrum för konsumenter ges 
vissa indikationer på möjliga problemområden. Rapporten visar att den största andelen 
klagomål som registrerats av nätverket (22 procent) rörde transporttjänster, särskilt 
flygpassagerares rättigheter. Luftfartssektorn följdes av fritids- och kulturtjänster (nästan 
12 procent av klagomålen) och därefter kom audiovisuella tjänster (nästan 10 procent).

Föredraganden konstaterar att kommissionens senaste insatser, särskilt tillslagen, är mycket 
välkomna med tanke på behovet av bättre övervakning av genomförandet av 
inremarknadslagstiftningen. Generellt sett är emellertid uppgifterna om det verkliga läget för 
genomförandet av lagstiftningen om den inre marknaden fortfarande otillräckliga. Detta beror 
i stor utsträckning på att övervakningen av genomförande och tillämpning är ett
resursintensivt arbete. Det krävs därför effektivare övervakningsverktyg, såsom tillslag, för att 
se till att fördelarna med den inre marknaden kommer medborgarna till nytta.

Gränsöverskridande genomförandeåtgärder

Föredraganden anser att det är nödvändigt att fästa särskild uppmärksamhet vid affärsmetoder 
med en gränsöverskridande dimension, dvs. metoder där en näringsidkare marknadsför varor 
och tjänster till konsumenter från ett land (ursprungslandet) till konsumenter som är bosatta i 
ett annat land (mållandet). I sådana fall är det mycket svårare för myndigheterna i mållandet 
att inleda rättsliga åtgärder mot näringsidkaren. Dessutom är konsumentskyddsmyndigheterna 
i ursprungslandet inte alltid intresserade av att vidta lämpliga åtgärder mot otillbörliga 
affärsmetoder i mållandet. De resurser som medlemsstaterna avsätter för övervakningen av 
tillämpningen varierar även, vilket leder till att det uppstår allvarliga luckor i genomförandet 
och tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder när det gäller 
gränsöverskridande marknadsföring. Det är därför inte heller förvånande att resultatet av 
tillslaget 2007 mot flygbolag visar en tillämpningsgrad på 55 procent för nationella 
webbplatser (50 av 90) och en tillämpningsgrad på 12 procent för gränsöverskridande fall 
(5 av 42).
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När det gäller gränsöverskridande tillämpning finns förordningen om 
konsumentskyddssamarbete för att undanröja de hinder som medlemsstaterna kan möta i den 
gränsöverskridande tillämpningen av konsumentskyddsrätten. Nätverket består av 
medlemsstaternas myndigheter med ansvar för att genomföra lagstiftningen på nationell nivå. 
Sedan förordningen trädde i kraft har 234 informationsförfrågningar (utredningsbegäran), 
137 larm och 214 begäranden att vidta tillsynsåtgärder registrerats i databasen för 
konsumentskyddssamarbete.1

Enligt artikeln om ”samordning av tillsynsverksamheten” i förordningen om 
konsumentskyddssamarbete är det möjligt att finansiera utbyten av tjänstemän som svarar för 
tillsynen. Under 2007 finansierades fyra sådana utbyten av tjänstemän.

Rättsmedel och påföljder

Föredraganden påpekar att rättsmedel och påföljder är en viktig aspekt av en effektiv 
tillämpning av direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Enligt direktivet ska medlemsstaterna 
se till att de berörda parterna förfogar över rättsmedel för att inleda förfarande mot otillbörliga 
affärsmetoder2, medan valet av de konkreta rättsmedlen lämnas åt medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna uppmanas att fastställa påföljder för överträdelser av nationella
införlivandeåtgärder som ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.3

Generellt sett behåller medlemsstaterna ett avsevärt handlingsutrymme för att välja hur de ska 
garantera efterlevnaden, antingen genom privat- eller offentligrättsliga påföljder. Vid 
bedrägliga affärsmetoder, aggressivt eller hotande beteende eller fara för konsumenternas 
fysiska säkerhet kan medlemsstaterna till exempel tillämpa straffrättsliga påföljder, men de är 
inte skyldiga att göra detta enligt direktivet. Straffrättsliga påföljder kan effektivt avskräcka 
näringsidkare från att använda sådana extrema affärsmetoder. Storbritannien har till exempel 
beslutat att ”avsiktligt eller vårdslöst” bedrivande av otillbörliga affärsmetoder utgör en 
lagöverträdelse.

Bästa praxis

Föredraganden föreslår att kommissionen bör uppmanas att bistå och samarbeta med 
medlemsstaterna i genomförandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder och främja bästa 
praxis i tillämpningen av direktivet. Det kan bland annat handla om att förstärka utbytet av 
tillsynspersonal. Sådana åtgärder skulle garantera ett bättre genomförande av direktivet och 
leda till att det tillämpas mer konsekvent av medlagstiftarna i EU.

Ett korrekt genomförande av direktivet innebär att individen blir fullt medveten om sina 
rättigheter. Utökade konsumenträttigheter inom ramen för direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder bör gå hand i hand med åtgärder för att stödja utnyttjandet av dessa rättigheter. 
Upplysningskampanjer för konsumenter, förbättrad konsumentutbildning och utbildning av 
konsumentrådgivare bör övervägas på medlemsstatsnivå.

                                               
1 Situationen den 4 september 2008.
2 Artikel 11 och skäl 21 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder.
3 Artikel 13 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder.
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Utvalda diskussionsteman

För att inleda diskussionen vill föredraganden ta upp några preliminära frågor som kräver 
noggrant övervägande. Beroende på hur debatten utvecklas i utskottet kan dessa frågor, eller 
ytterligare frågor som uppkommer under diskussionerna i utskottet, bli föremål för 
ändringsförslag från föredraganden.

 Hur kan en effektiv tillämpning av direktivet om otillbörliga affärsmetoder garanteras?
 Hur kan det gränsöverskridande genomförandet av direktivet och EU:s 

konsumentskyddslagstiftning i allmänhet förbättras?
 Vilka instrument passar bäst för att övervaka genomförandet av 

konsumentskyddslagstiftningen?
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