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REMISSVAR 

2018-06-14  Fi2018/01709/KO 

Finansdepartementet 

Avdelningen för offentlig förvaltning 

103 33 Stockholm 

 

Remissvar på förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 

93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av 

EU:s konsumenträtt 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av Europaparlamentets och rådets direktiv vad gäller 

bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler och delger här synpunkter på 

förslaget.  

Förslaget har en avsikt att skapa en rättvisare inre marknad med syfte att gynna konsumenter och 

företag. Utifrån globaliseringens och digitaliseringens utveckling har stora multinationella företag 

skaffat sig en otroligt stor fördel i förhållande till både småföretag och konsumenter beträffande 

villkor och avtal. Förslagets avsikt är att utjämna dessa skillnader samt öka transparensen kring de 

villkor som omgärdar en vara eller tjänst. Förändringarna innebär: 

1. Stärkta rättigheter för konsumenter på nätet genom större transparens på e-

marknadsplatser och sökresultat på e-plattformar samt nya konsumenträttigheter för 

kostnadsfria digitala tjänster.  

2. Konsumenter får möjlighet att hävda sina rättigheter och få ersättning genom grupptalan och 

bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder som t ex aggressiv och vilseledande 

marknadsföring.  

3. Verksamma påföljder vid överträdelser av EU:s konsumentskyddslagstiftning 

4. Åtgärder för att motverka kvalitetsskillnader hos konsumentprodukter.  

5. Förbättrade villkor för företagen. 

Småföretagarnas Riksförbund ser direktivets intentioner som positivt både ur ett 

konsumentperspektiv och ur ett småföretagarperspektiv.  

Förbundet delar regeringskansliets synpunkter presenterat i faktapromemoria 2017/18: FPM81 där 

de i konsekvensbeskrivningen skriver att De näringsidkare som följer reglerna, inklusive små och 

medelstora företag, kommer att få minskade kostnader på grund av mer välavvägda bestämmelser 

om ångerrätt, förenkling av informationskraven, förbättrad effektivitet i sin kommunikation med 

konsumenter på nätet och harmonisering av reglerna, i synnerhet för transaktioner online. Reglerna 

om informationskrav för marknadsplatser på internet och åtgärderna avseende ”kostnadsfria” 

digitala tjänster kommer att innebära vissa kostnadsökningar för leverantörer av sådana tjänster. 
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Småföretagarnas Riksförbund anser att föreslagna ändringar kan medföra vissa initiala kostnader vid 

implementering av nya direktiv och justering av nuvarande konsumentinformation beträffande avtal 

till konsument. Förbundet förutsätter att beräkningar av dessa kostnader tas i beaktande i den 

konsekvensanalys som presenteras i samband med förändringarna som direktivet medför i 

marknadsföringslagen, lagen om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler, lagen om 

avtalsvillkor i konsumentförhållanden och prisinformationslagen.  

Då direktivets modernisering och digitala anpassning verkar vara synkroniserat med den nyligen 

införda dataskyddsförordningen, kan föreslagna ändringar medföra något mindre administrativa 

kostnader. Kostnaderna har således redan belastat berörda företag vid implementeringen av GDPR. 

I detta ärende har näringspolitisk talesperson Erik Sjölander beslutat och näringspolitisk samordnare 

Mattias Andersson varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Erik Sjölander 

Näringspolitisk talesperson, Småföretagarnas Riksförbund 


