
 
Nya regler ska skydda konsumenter mot
vilseledande och oschyssta metoder
 
Allt medan gränserna inom EU blir mindre och mindre viktiga när du shoppar, är det
viktigt att kunna lita på att samma höga skyddsnivå gäller överallt inom EU.
 

Den 17 april godkände ledamöterna nya regler som ska förbättra öppenheten kring jämförelser
på marknadsplatser på nätet och för att ta itu med förekomsten av att exakt samma vara har
olika kvalitet beroende på var den säljs någonstans.Medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa de
nya bestämmelserna från och med den 28 maj 2022.
 
Ledamöterna vill stärka konsumentskyddet genom att införa möjligheter till grupptalan och
avskräckande straff för företag som inte följer reglerna. Dessutom omfattar reglerna nya
områden där det för närvarande inte finns några EU-lagar, särskilt när det gäller handel på nätet
och skillnader i kvalitetsnivå i olika länder för samma produkt.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190410IPR37533/european-parliament-strengthens-eu-consumer-protection-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20171009STO85661/same-brand-lower-quality-meps-tackle-unfair-food-practices


Starkare skydd när du handlar på nätet 
När du köper något på en marknadsplats på nätet ska konsumenter tydligt informeras om vem
som säljer produkten eller tjänsten, och om säljaren har affärsverksamhet eller om det handlar
om en annan privatperson. Det måste vara tydligt från början vem som har ansvaret och vilka
lagar som gäller.
 
Det nya reformpaketet, ”En ny giv för konsumenterna”, ska också öka öppenheten när det gäller
internetsökresultat. Användarna ska tydligt informeras om produkter och tjänster hamnar högt
bland sökträffarna på grund av betald marknadsföring.
 
Konsumenträttigheter gällande ”gratis” digitala tjänster, alltså avtal för vilka inga pengar har
betalts, men som möjliggör för handlaren att använda konsumentens personuppgifter, utvidgas
också. På samma sätt som konsumenter kan häva avtal på nätet för betalda digitala tjänster
inom 14 dagar ska de också kunna häva avtal som bygger på användning av personuppgifter.
Detta är ofta aktuellt när det gäller molntjänster, sociala medier och e-postkonton.
 
E-marknadsplatser har förbättrat valmöjligheterna och sänkt priserna för konsumenterna, men
allt fler säljare, särskilt från tredjeländer, erbjuder osäkra eller olagliga produkter. I en resolution
som antogs i november 2020 efterlyser parlamentet ökade åtgärder för att se till att alla
produkter som säljs i EU är säkra – oavsett om de säljs online eller offline eller har tillverkats
inom eller utanför EU – inklusive produkter som innehåller ny teknik, såsom AI.
 
 
Läs mer om hur Europaparlamentet har förbättrat ditt digitala liv och undnröjt hinder för
näthandel
 
Införa grupptalan i alla EU-länderna 
Om ett stort antal konsumenter råkat illa ut på grund av samma handlare kommer det i alla
medlemsländer vara möjligt att föra grupptalan, för att få exempelvis kompensation, ersättning
eller reparation, å gruppens vägnar. Det kommer också att bli möjligt att organisera en
grupptalan för konsumenter från flera olika EU-länder (gränsöverskridande).
 
Därutöver kommer rätten att kräva ekonomisk kompensation och upphävande av avtal då
kunden utsatts för oschyssta säljmetoder att harmoniseras inom EU.
 
Fler avskräckande straff 
EU:s konsumentmyndigheter saknar ofta verktygen för att bötesbelägga skadliga metoder som
drabbar många konsumenter över hela EU.Bötesnivåerna varierar och är ofta alltför låga för att
ha en avskräckande effekt.
 
De uppdaterade EU-reglerna skulle nationella konsumentmyndigheter makten att inför effektiva,
proportionella och avskräckande sanktioner, på ett samordnat sätt.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201120IPR92127/parliament-wants-to-better-protect-consumers-from-unsafe-products
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201120IPR92127/parliament-wants-to-better-protect-consumers-from-unsafe-products
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20181205STO20959/six-ways-the-eu-improved-your-digital-life-in-2018
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/digitala-inre-marknaden/20180126STO94142
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/digitala-inre-marknaden/20180126STO94142
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200630STO82384/new-rules-to-allow-collective-eu-consumer-action


Att tackla produkter med olika kvalitet 
En av de oschyssta försäljningsmetoderna är att marknadsföra produkter med helt olika
sammansättning med samma varumärke och samma paketering, utan att informera kunden om
skillnaderna. Det vilseleder konsumenter att tro att de köper samma produkt när i själva verket
inte gör det. Studier har visat på att sådana metoder förekommer inom livsmedelsindustrin.
Ledamöterna vill att metoden att variera kvaliteten för samma vara förs upp på den svarta listan
över otillbörliga affärsmetoder.
 
Läs mer om EU tacklar förekomsten av produkter med varierad kvalitet.
 
Nästa steg 
För att bättre reglera den snabba utvecklingen inom digitala tjänster, inklusive onlineplattformar
och marknadsplatser, presenterade EU-kommissionen ett förslag till en akt om digitala tjänster
den 15 december 2020. Parlamentet godkände sina rekommendationer den 20 oktober,
inklusive åtgärder för att tackla bedragare och vilseledande säljare som säljer falska, illegala
eller osäkra produkter på nätet.
 
Mer information
Följ ärendet från förslag till beslut: "Bättre tillsyn och modernisering av EU:s
konsumentskyddsregler" (en)
Parlamentets utredningstjänst: "Modernisation of EU consumer protection rules
A new deal for consumers", april 2019 (en)
Vårt interaktiva applikation där du kan följa behandlingen av uppdateringen av
konsumentskyddsreglerna (en)

Artikel

SV Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3 I 3

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607265/EPRS_BRI%282017%29607265_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20171009STO85661/same-brand-lower-quality-meps-tackle-unfair-food-practices
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20201008STO88810/why-does-the-eu-want-to-regulate-the-platform-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20201008STO88810/why-does-the-eu-want-to-regulate-the-platform-economy
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2347
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201016IPR89543/digital-eu-must-set-the-standards-for-regulating-online-platforms-say-meps
https://oeilm.secure.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2018/0090(COD)
https://oeilm.secure.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2018/0090(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623547/EPRS_BRI(2018)623547_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623547/EPRS_BRI(2018)623547_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-modernisation-of-consumer-protection-rules
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-modernisation-of-consumer-protection-rules

