
 
 

1 
 

REMISSVAR 

2018-05-28  UD2018/07645/HI 

Utrikesdepartementet 

Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre 

marknad 

103 39 Stockholm 

 

Remissvar på förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa 

villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster KOM (2018) 

238 slutlig 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av Europaparlamentets och rådets förordning om 

främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade 

förmedlingstjänster och delger här förbundets synpunkter på förslaget.  

De europeiska företagen kan inte utnyttja den onlinebaserade plattformsekonomins hela potential 

på grund av ett antal potentiellt skadliga affärsmetoder och bristen på ändamålsenliga 

prövningsmekanismer i unionen. Samtidigt har leverantörer av onlinetjänster problem med att vara 

verksamma på hela den inre marknaden på grund av den framväxande fragmenteringen. 

Förslagets syfte är att säkerställa rättvisa, förutsebara och förtroendebyggande rättsliga villkor för 

företagsanvändare, företagswebbplatsanvändare, leverantörer av onlinebaserade 

förmedlingstjänster och sökmotorer och därmed begränsa användningen och följderna av skadliga 

affärsrelationer i relationen plattform till företag, P2B.  

Småföretagarnas Riksförbund anser att syftet och målsättningen med förslaget är positivt och det är 

glädjande att det även tas hänsyn till små företag via undantaget för småföretag verksamma som 

leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster. Det är ett önskemål från förbundets sida att 

denna typ av undantag borde utnyttjas i en vidare utsträckning vid implementering av nya regler som 

omgärdar småföretagandets villkor.  

I avsnittet om proportionaliseringsprincipen förs ett resonemang om ett ökat administrativt 

merarbete för de olika delarna i initiativet och de ökade merkostnader förslaget medför. Dessa 

kostnader och förslagets rättsliga ramverk kan komma att vara hämmande för branschens 

affärsmöjligheter. P2B relationen är en relativt ny företeelse som är inne i en ungdomsfas och 

därmed inte helt hittat sina former mellan de ekonomiska aktörerna. Därmed kan ett regelverk i 

dagsläget begränsa den utveckling av marknad som aktörerna på egen hand skulle uppnått för att gå 

in i en blomstringsfas (Adizes, organisationens livscykel).  Därav anser förbundet att jämförelsen, och 

de slutsatser förslaget drar av jämförelsen, med leverantörskedjeinitiativet inte är tillämpbart. De 

aktörer som verkar inom livsmedelssektorn har och befinner sig i en helt annan fas och därmed ser 

villkoren för överenskommelser baserade på frivilliga initiativ helt annorlunda ut.  



 
 

2 
 

För svenskt vidkommande vid en implementering av initiativet finns det en oro från Småföretagarnas 

Riksförbund att ansvariga myndigheter gör för snäva regeltolkningar och den ”goldplating” som då 

uppstår kan bli till konkurrensnackdel för svenskregistrerade plattformsleverantörer. Därför ser 

förbundet att det vore önskvärt med svensk representation i den särskilda expertgrupp som 

tillsammans med kommissionstjänstemän utgör ett EU-observatorium för den onlinebaserade 

plattformsekonomin.  

Småföretagarnas Riksförbund ser gärna att det inom kort redovisas på vilket sätt EU observatoriets 

rapporter kommer förmedlas, för att öka insikten bland företagsanvändare kring upprättade villkor 

mellan P2B. 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitisk samordnare 

Mattias Andersson varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 


