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EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION 

Bryssel den […] 
KOM([…]) […] slutlig 

2003/0134 COD 

  

KOMMISSIONENS YTTRANDE 
enligt artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget om Europaparlamentets 

ändringar till rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV OM OTILLBÖRLIGA 
AFFÄRSMETODER SOM TILLÄMPAS AV NÄRINGSIDKARE GENTEMOT 

KONSUMENTER PÅ DEN INRE MARKNADEN OCH OM ÄNDRING AV RÅDETS 
DIREKTIV 84/450/EEG, EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 

97/7/EG, 98/27/EG OCH 2002/65/EG SAMT EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 2006/2004 (”DIREKTIVET OM OTILLBÖRLIGA 

AFFÄRSMETODER”) 
 

ÄNDRING AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG  
enligt artikel 250.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen 
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KOMMISSIONENS YTTRANDE 
enligt artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget om Europaparlamentets 

ändringsförslag till rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 
om otillbörliga affärsmetoder på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 

84/450/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 
2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 

(”direktivet om otillbörliga affärsmetoder”) 

1. INLEDNING 

Enligt artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget skall kommissionen avge ett yttrande 
över de ändringar som Europaparlamentet föreslagit vid den andra behandlingen. Nedan följer 
kommissionens yttrande över de ändringarna som parlamentet föreslagit.  

2. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet(KOM(2003) 356 slutlig - 2003/0134 COD): 

20 juni 2003 

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
yttrande: 

29 januari 2004 

Datum för Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: 20 april 2004 

Datum för överlämnande av ändringsförslaget: –  

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: 

 
Datum för Europaparlamentets yttrande vid andra behandlingen: 

15 november 2004 
(kvalificerad majoritet) 

24 februari 2005 

 

3. FÖRSLAGETS SYFTE 

Detta förslag behandlar sådana hinder för en väl fungerande inre marknad för konsumentvaror 
och tjänster som uppkommer genom en splittrad nationell lagstiftning och de kostnader och 
den osäkerhet som detta medför för näringslivet och genom olika normer för konsumentskydd 
vilka undergräver konsumenternas förtroende. 

Genom förslaget inrättas nämligen en gemensam EU-täckande ram för lagstiftningen om 
otillbörliga affärsmetoder (särskilt reklam och marknadsföring) som skadar konsumenternas 
ekonomiska intressen. Kärnan i denna ram är ett allmänt förbud mot otillbörliga affärsmetoder 
baserat på gemensamma kriterier för att avgöra när affärsmetoder är otillbörliga. För att skapa 
större rättssäkerhet kompletteras detta med exempel på två huvudtyper av otillbörliga 
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affärsmetoder, nämligen de vilseledande och de aggressiva, och en svart lista över metoder 
som alltid kommer att vara otillbörliga och därför omedelbart förbjudna. 

4. KOMMISSIONENS YTTRANDE ÖVER EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG 

4.1. Ändringar som godtagits av kommissionen 

Kommissionens kan godta helt alla de 19 ändringar som antagits av Europaparlamentet. De är 
resultatet av en kompromissöverenskommelse som Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen nått i samband med andra behandlingen. Ändringarna överensstämmer med 
kommissionens syfte med förslaget och innebär att man bibehåller den balans mellan 
intressen som uppnåtts genom den gemensamma ståndpunkten. 

5. SLUTSATS 

Enligt artikel 250.2 i EG-fördraget ändrar kommissionen sitt förslag såsom beskrivs ovan. 


