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8WYLGJDG�NRQVHNYHQVDQDO\V��RWLOOE|UOLJD�DIIlUVPHWRGHU

gYHUVLNW

Hinder på den inre marknaden hindrar företagen från att sälja och konsumenterna från att
köpa.

Detta begränsar konsumenternas valmöjlighet, minskar konkurrenstrycket som kan leda till
effektivare prissättning samt utgör en förlorad möjlighet till ekonomisk tillväxt.

Forskning har visat att medlemsstaternas varierande reglering av otillbörliga affärsmetoder
(t.ex. reklam, marknadsföring och annan marknadskommunikation) är ett viktigt hinder på
den inre marknaden som hindrar företagen från att marknadsföra sig och sälja i andra EU-
länder och dessutom bidrar till konsumenternas bristande förtroende för att handla i andra
länder.

Syftet med detta förslag är att åtgärda dessa hinder genom att harmonisera regleringen av
otillbörliga affärsmetoder på en nivå som ger ett så gott konsumentskydd att det skyddar
konsumenternas förtroende. Förslaget innehåller också en "inre marknaden-klausul" som
innebär ömsesidigt erkännande av nationella genomförandebestämmelser, vilket kommer att
bidra till att den inre marknaden fullbordas på detta område.

,1/('1,1*��.216(.9(16$1$/<6(16�879(&./,1*

Europeiska kommissionen informerade 2002 om sitt åtagande att utarbeta konsekvensanalyser
för nya förslag.

Arbetet med detta förslag hade inletts innan detta åtagande gjordes och innan kommissionens
riktlinjer för konsekvensanalyser hade publicerats. Denna utvidgade konsekvensanalys skall
därför ses mot bakgrund av utvecklingen av detta åtagande, som kommer att vidareutvecklas
allteftersom den samlade erfarenheten växer. Den utgör inte desto mindre ett avsevärt steg
framåt vad gäller att säkerställa att kommissionens förslag baseras på en systematisk analys
av de troliga konsekvenserna och ett mer robust åtgärdsunderlag än vad som krävts tidigare.

Som grund för denna utvidgade konsekvensanalys har flera särskilt beställda källor utnyttjats,
som alla finns tillgängliga på kommissionens webbplats1. Hit hör

169 svar i samband med samrådet om grönboken om konsumentskydd och 113 svar på
meddelandet om uppföljning,

kvantitativa Eurobarometer-undersökningar av 2 899 företag, både stora och små, samt av
16 129 konsumenter från hela EU om de problem de stöter på och möjliga sätt att lösa dem2,

                                                
1 http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm
2 Undersökningarna genomfördes i de 15 EU-länderna mellan den 30 april och den 10 juni 2002 och

mellan den 26 augusti och den 23 september 2002 som del av undersökningarna Standard
Eurobarometer 57.2 och Flash Eurobarometer. För konsumentundersökningen var urvalet konsumenter
över 15 år, och resultaten av rådata viktades för att återspegla respektive medlemsstats andel av EU:s
hela befolkning. Målen har definierats som: alla företag – undantaget jordbrukare – med minst 10
anställda, etablerade inom EU och som marknadsför eller säljer till slutkonsumenter. Företagsurvalet
gjordes enligt fyra kriterier: land (15 nivåer), företagets geografiska placering, företages storlek (3
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en undersökning av nationella företagarorganisationer3 och Europeiska informationscentrum
för konsumenter4,

en detaljerad konsekvensanalys som genomförts av GFA Management5 för kommissionens
räkning, med ovan nämnda källor som underlag,

flera studier som behandlar medlemsstaternas nuvarande lagstiftning6, bl.a. en studie i vilken
man med hjälp av komparativ analys kartlägger hinder på den inre marknaden och bedömer
vilka insatser som krävs för att införliva detta förslag7.

I konsekvensanalysen beaktas även analyser som kommissionen och andra genomfört om
situationen på den inre marknaden och dess konsekvenser8.

Undersökningsresultaten bör tolkas försiktigt; även om deltagarna uttrycker intresse för att
göra något betyder det inte nödvändigtvis att de kommer att göra det.
Undersökningsresultaten är dock pålitliga när det gäller att bedöma den relativa vikt de
svarande fäster vid olika faktorer.

Konsekvensanalysen diskuterades vid ett seminarium som kommissionen arrangerade i
januari 2003. Vissa deltagare uttryckte oro över tillförlitligheten hos den metodik som
använts, och menade särskilt att företagsundersökningen var otillräcklig. Som förklarades vid
seminariet var svarsfrekvensen hög9, och den kompletterades med de svar som inkom i
samband med samrådet (där det specifikt ställdes en fråga om troliga konsekvenser) genom
att nationella företagarorganisationer tillfrågades. Eurobarometer-undersökningen omfattade
flera företag av olika storlek (en stor andel var små eller medelstora) för att man skulle kunna
fastställa konsekvenserna för olika typer av företag.

���9,/.$�352%/(0�)g59b17$6�)g56/$*(7�$1*5,3$"

���� (Q� RIXOOVWlQGLJ� LQUH� PDUNQDG�� QlULQJVLGNDUH�� NRQVXPHQWHU� RFK� HNRQRPLQ� lU� DOOD
I|UORUDUH

Det centrala problemet är att konsumentfrågorna är underutvecklade på den inre marknaden.
Kort sagt orsakar den fragmenterade regleringen av otillbörliga affärsmetoder rättsliga hinder,

                                                                                                                                                        

nivåer: 10–49, 50–249 och 250 anställda eller fler) samt verksamhetsområde (4 nivåer: bygg, industri,
tjänster och handel).

3 16 av 38 mottagare svarade på undersökningen, utöver de 77 svar från företag som inkom i samband
med samrådet om grönboken.

4 Syftet med Europeiska informationscentrum för konsumenter är att hjälpa konsumenterna att dra nytta
av den inre marknaden. När undersökningen genomfördes fanns det 14 centrum i 12 medlemsstater,
idag finns det 15 i 13 medlemsstater.

5 ([�DQWH� ,PSDFW�$VVHVVPHQW�RI� WKH�RSWLRQV�RXWOLQHG� LQ� WKH�*UHHQ�3DSHU�RQ�(8�&RQVXPHU�3URWHFWLRQ,
GFA Management.

6 Studier av V.I.E.W, Price Waterhouse och Lex Fori finns på följande adress:
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/studies/inde
x_en.htm

7 Se $QDO\VLV�RI�1DWLRQDO�)DLUQHVV�/DZV, redaktörer professor Reiner Schulze och professor Hans
Schulte-Nölke, tillgänglig på följande webbadress:
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/studies/inde
x_en.htm.

8 Se t.ex. Ekonomisk reform: rapport om produkt- och kapitalmarknadernas funktion i gemenskapen,
KOM (2002) 743 slutlig.

9 Se GFA-studien, s. 81.
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som innebär kostnader, problem och osäkerhet för företagen, och för konsumenterna innebär
det att deras förtroende för att handla i andra EU-länder undergrävs. Detta i sin tur hindrar
företagen från att sälja till och konsumenterna från att köpa från andra EU-länder. De låga
volymer transaktioner över gränserna som blir följden begränsar konsumenternas
valmöjlighet, minskar konkurrenstrycket som kan leda till effektivare prissättning samt utgör
en förlorad möjlighet till ekonomisk tillväxt.

I detta avsnitt tittar vi först (1.2) på de allmänna konsekvenser som en underutvecklad inre
marknad får på detta område, både vad gäller priser och näringsidkarnas och konsumenternas
beteende. I avsnitt (1.3) går vi sedan in på de problem, de hinder på den inre marknaden som
är orsak till detta. Slutligen (1.4) analyserar vi de särskilda problem som hänger samman med
nationell lagstiftning om affärsmetoder och som orsakar dessa hinder på den inre marknaden.

��� .RQVXPHQWIUnJRUQD�lU�XQGHUXWYHFNODGH�Sn�GHQ�LQUH�PDUNQDGHQ

Vid (XURSHLVND�UnGHWV�P|WH�L�/LVVDERQ fastställdes att målet för EU är att bli "världens mest
konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapssamhälle med varaktig tillväxt och såväl bättre
arbeten som större social sammanhållning". Man betonade att om detta skulle uppnås krävs att
den inre marknaden fullbordas, lagstiftningen förenklas och konsumenternas förtroende
stärks.

Det är uppenbart från flera olika källor att arbetet med att fullborda den LQUH�PDUNQDGHQ�I|U
I|UHWDJHQV�I|UVlOMQLQJ�WLOO�NRQVXPHQWHU�KDU�VWDJQHUDW:

Det finns fortfarande en avsevärd prisdivergens, och denna har också stagnerat.

Inom medlemsstaterna varierar priserna med 5 % runt det nationella genomsnittet.
Inom EU är denna variation 20 % eller mer10.

51 % av konsumenterna inom EU hade lagt märke till att priset på en och samma
vara varierade mellan olika medlemsstater11.

Företagen marknadsför sig inte till konsumenter över gränserna.

Marknadsföring (inklusive reklam) och försäljning till konsumenter har stagnerat
sedan 1991 och ligger kvar på närmast obetydliga nivåer12.

55 % av konsumenterna inom EU hade inte sett eller hört reklam eller information
från ett annat EU-land under de senaste 12 månaderna13.

Mycket få konsumenter handlar från andra EU-länder.

Konsumenternas förtroende för att handla i andra länder står kvar på 1991 års nivåer,
och har i praktiken inte inneburit någon avsevärd ökning av den
gränsöverskridande handeln14

.

                                                
10 KOM(2001) 736 slutlig.
11 Eurobarometer 57.2.
12 KOM/2002) 743 slutlig.
13 Eurobarometer 57.2.
14 Se GFA-studien, s. 49–51.
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13 % av konsumenterna inom EU har handlat från ett annat EU-land en eller flera
gånger under de senaste 12 månaderna.

Endast 5 % av konsumenterna sade att de kunde tänka sig att skaffa ett bankkonto i
ett annat land, men 12 % kunde tänka sig att göra det under de närmsta 5
åren15.

)|OMGHUQD av detta är att

enskilda NRQVXPHQWHU, särskilt i små medlemsstater, inte får tillgång till prisvärda och
nyskapande produkter. Detta beror inte på att de är ovilliga att handla från andra länder: 53 %
av konsumenterna inom EU skulle absolut eller troligen överväga att köpa från ett annat EU-
land om produkten var billigare eller bättre där16,

I|UHWDJ, särskilt små och medelstora, har svårt att ta sig in på andra EU-marknader som skulle
kunna hjälpa dem att växa,

(8�V�HNRQRPL som helhet drabbas av en alternativkostnad i form av utebliven BNP-tillväxt.

De möjliga HNRQRPLVND� YLQVWHU som skulle bli resultaten om problemen åtgärdas är
avsevärda. I en rapport som utarbetats på uppdrag av European Financial Services Round
Table uppskattas att en fungerande europeisk detaljhandelsmarknad för finansiella tjänster
skulle innebära besparingar på 5 miljarder euro om året och öka den ekonomiska tillväxten
med 0,5 %17.

��� 9DG�KLQGUDU�DWW�NRQVXPHQWIUnJRUQD�EHDNWDV�Sn�GHQ�LQUH�PDUNQDGHQ"

Det finns flera orsaker till det nuvarande dödläget. Dessa kan delas upp i "naturliga" och
"politiska" hinder, som båda beskrivs nedan. De särskilda rättsliga hinder som uppstår till
följd av varierande reglering av otillbörliga affärsmetoder undersöks därefter närmare.

�1DWXUOLJD�KLQGHU�

1DWXUOLJD�KLQGHU är bl.a. språk och avstånd. Dessa kan aldrig undanröjas helt, men det finns
tecken på att deras betydelse håller på att minska:

(XURQ har gjort det enklare för konsumenterna att förstå och jämföra priser, och det
har genomdrivits politiska åtgärder som innebär att kostnaderna för
banköverföringar över gränserna inom eurozonen har utjämnats. 32 % av
företagen sade att de var mer intresserade av handel över gränserna sedan
euron infördes18.

(�KDQGHOQ�har minskat den hämmande effekt som tid och avstånd haft, och det finns
möjlighet till ytterligare tillväxt åtminstone för en del produkter. 41 % av

                                                
15 Eurobarometer 58.1, Financial Services.
16 Källa: Eurobarometer-undersökning, finns på

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl131_en.pdf
17 http://www.zew.de/erfstudyresults/
18 Eurobarometer 57.2 (2002).
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företagen sade att e-handeln gjort dem mer intresserade av handel över
gränserna19.

6SUnNEDUULlUHUQD håller på att brytas ned. 53 % av konsumenterna inom EU säger
att de talar minst ett europeiskt språk utöver sitt modersmål och 26 % säger att
de talar två andra språk, medan 71 % tycker att alla inom EU bör kunna tala
minst ett europeiskt språk utöver sitt modersmål20

.

�3ROLWLVND�KLQGHU�

Det finns också "SROLWLVND�KLQGHU�� för handel över gränserna. Dessa hinder beror på olika
bestämmelser, t.ex. vad gäller skatter.

��� )UDJPHQWHUDG�UHJOHULQJ�DY�RWLOOE|UOLJD�DIIlUVPHWRGHU

För närvarande finns det EU-direktiv genom vilka det fastställs PLQLPLVWDQGDUGHU på olika
konsumentskyddsområden, t.ex. reklam, som medlemsstaterna får men inte är skyldiga att
komplettera med andra bestämmelser. Detta betyder att det finns ��� ROLND� XSSVlWWQLQJDU
EHVWlPPHOVHU (snart 25) som tillämpas i praktiken. Detta är ett stort problem för både
näringsidkare och konsumenter:

1lULQJVLGNDUH��NRVWQDGHU�I|U�DWW�I|OMD�EHVWlPPHOVHUQD�DYVNUlFNHU�GHP�IUnQ�DWW�PDUNQDGVI|UD
VLJ�L�DQGUD�(8�OlQGHU

47 % av företagen angav kravet på att följa olika nationella bestämmelser om affärsmetoder
och reklam samt andra konsumentskyddsbestämmelser som ett mycket viktigt eller viktigt
hinder för handel över gränserna, vilket gör detta till en lika viktig fråga som skatteskillnader
(46 %) och ett större problem än språkliga hinder (38 %).

Enligt en undersökning som Europeiska postorderförbundet genomfört beror fem av de tio
viktigaste hindren för försäljning över gränserna enligt förbundets medlemmar på VNLOOQDGHU�L
QDWLRQHOOD�EHVWlPPHOVHU om affärsmetoder.

.RQVXPHQWHUQD��RVlNHUKHW�RFK�EULVWDQGH�I|UWURHQGH�I|U�KDQGHO�|YHU�JUlQVHUQD

I en undersökning som nyligen genomfördes angav 18 % av konsumenterna dåligt rättsskydd
som en anledning till att inte köpa finansiella tjänster från ett annat land, i en medlemsstat var
siffran 36 %21.

I en annan undersökning angav 68 % av de konsumenter som kände sig mindre trygga med att
handla från ett annat EU-land vad de uppfattade som OlJUH�VWDQGDUG�Sn�NRQVXPHQWVN\GGHW
som en viktig eller mycket viktig anledning till deras brist på förtroende. 76 % sade att brist
på förtroende för utländska säljare och vad man XSSIDWWDGH� VRP� HQ� VW|UUH� ULVN� I|U
EHGUlJHUL var en viktig eller mycket viktig faktor22

.

                                                
19 Ibid.
20 Special-Eurobarometer "Europeans and Languages", Eurobaromter 54.1b (februari 2001).
21 Eurobarometer 58.1, Financial Services.
22 Eurobarometer 57.2 och Flash Eurobarometer 128: 3XEOLF� RSLQLRQ� LQ� (XURSH�� 9LHZV� RQ� EXVLQHVV�WR�

FRQVXPHU�FURVV�ERUGHU�WUDGH, 14 november 2002.
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En ännu större andel avskräcktes av RYLVVKHWHQ i att inte veta vilken standard
konsumentskyddet har i andra EU-länder – 79 % av de som svarade angav detta som ett
viktigt eller mycket viktigt hinder23.

Både näringsidkare och konsumenter drabbas också av den verksamhet som PLQGUH�VHUL|VD
QlULQJVLGNDUH bedriver, vilka både skadar konsumenter direkt och stjäl kunder från de
seriösa företagen. European Advertising Standards Alliance (EASA) drar slutsatsen att de
klagomål över gränserna som organisationen handlägger till allra största del gäller den
verksamhet som bedrivs av mindre seriösa näringsidkare som medvetet utnyttjar kryphål
mellan olika nationella system.

6lUVNLOGD�UlWWVOLJD�KLQGHU

%HYLV för avvikelser och de praktiska konsekvenser de får har framkommit i samband med
samråd, undersökningar och GFAs bedömning, det arbete som arbetsgruppen med nationella
experter utfört samt en omfattande rättslig analys som utförts för kommissionens räkning.
Följande exempel är en illustration.

Olika källor till lagstiftning och praxis ökar forskningskostnaderna.

Vissa medlemsstater har en enda lag med en eller flera "generalklausuler" som skyddar
konsumenterna från otillbörliga affärsmetoder24. Andra kodifierar bestämmelserna i privat-
eller civilrätten25. Några har ingen separat lagstiftning utan ett antal bestämmelser i olika
lagar26

.

Lagstiftningen räcker dock ofta inte till för att fastställa om en affärsmetod är�otillbörlig. I
t.ex. Tyskland måste man göra omfattande juridiska hänvisningar, medan man i Sverige måste
beakta såväl marknadsdomstolens rättspraxis som konsumentombudsmannens riktlinjer.

Skillnader i innehåll när det gäller vilka metoder som anses otillbörliga, vilket betyder att
företagen måste anpassa sin företagsmodell och/eller sin marknadsföringsstrategi.

Enligt belgisk lag är det t.ex. förbjudet att använda jämförande tester från
konsumentorganisationer i reklam. I andra medlemsstater (t.ex. Italien, Tyskland och
Österrike) är det lagligt så länge den information konsumenterna får är sann, fullständig och
rättvis.

I Tyskland har vissa affärsmetoder klassats som otillbörliga eftersom de innebär att
konsumenterna utsätts för moraliska påtryckningar. Exempelvis dömde en tysk domstol
nyligen ett bryggeri som i sin reklam lovade att bevara en kvadratmeter afrikansk regnskog
för varje back öl de sålde27. Akademiska analyser visar att det är tveksamt om andra
medlemsstater skulle anse denna metod otillbörlig.

                                                
23 Ibid. 68 % av de som svarade angav lägre standard på konsumentskyddet som en mycket viktig eller

viktig faktor. I samtliga fall var det konsumenter som kände sig mindre trygga med att handla från ett
annat EU-land som tillfrågades.

24 T.ex. Belgien, Danmark, Finland, Sverige, Tyskland och Österrike.
25 T.ex. Frankrike, Italien, Nederländerna.
26 T.ex. Irland, Förenade kungariket.
27 Oberlandesgericht�+DPP��GRP�DY�GHQ����QRYHPEHU������±�.URPEDFKHU. Domstolen ansåg att annonser

av denna typ kan tvinga konsumenten (psykiskt eller rättsligt) till ett avtal och därför strider mot första
paragrafen i lagen om illojal konkurrens. Detta beslut har kritiserats i den vetenskapliga litteraturen (jfr�
%RWWHQVFKHLQ, WRP 2002, 1107).
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Alla medlemsstater har strängare bestämmelser för reklam som riktar sig till barn, men även
där finns det stora skillnader. Den finska marknadsdomstolen har t.ex. förbjudit en
snabbmatskedja från att göra radioreklam med ett barn ber sin mamma att köpa en
hamburgare för att få en leksaksbåt i plast på köpet28. Detta fall hade kanske bedömts på
samma sätt av den italienska antitrustmyndigheten29, medan flera andra medlemsstater (bl.a.
Belgien, Tyskland och Österrike) har mindre strikta bestämmelser för reklam som riktar sig
till barn och för att använda barn i reklam. De fall som den finska marknadsdomstolen tagit
upp skulle därför med stor sannolikhet ha bedömts annorlunda i dessa länder.

Olika referenskonsumenter används som riktmärke när en affärsmetod skall bedömas.

När man bedömer den effekt en affärsmetod har beror resultatet på antaganden om vilka
konsumenter som berörs och hur de beter sig. De politiska kompromisserna i samband med
denna fråga diskuteras i avsnitt 7.3 nedan.

EG-domstolen har definierat begreppet "genomsnittskonsument" som en konsument som är
"normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst". Med hjälp av detta begrepp kan
man bedöma hur "genomsnittskonsumenten" skulle agera mot bakgrund av t.ex. relevanta
kulturella faktorer, och man utgår alltså inte från att "genomsnittskonsumenten" är densamma
i hela EU. Det betyder dock att de nationella domstolarna skall bedöma vad en affärsmetod
har för effekt på en vanlig konsument som är förhållandevis kapabel att skydda sina egna
intressen, och inte på en konsument som är särskilt sårbar eller lättrogen.

De nationella domstolarna tillämpar emellertid inte alltid EG-domstolens
"genomsnittskonsument". I exempelvis Saint Brice-målet30 hänvisade den belgiska Cour de
Cassation till den minst uppmärksamma konsumenten, som utan att ifrågasätta accepterar det
som sägs till honom eller henne och som inte förmår att genomskåda fällor, överdrifter och
manipulativ tystnad. I det färska fallet med Scanner-reklam31 beskrev tyska högsta domstolen
"genomsnittskonsumenten" som en "tillfällig åskådare" i vissa situationer och hänvisade till
den referenskonsument som tidigare använts i tysk rättspraxis.

Följderna av detta är avsevärd UlWWVOLJ� RYLVVKHW� RFK� NRPSOH[LWHW, vilket avskräcker både
näringsidkare och konsumenter från att agera över gränserna.

De VPn�RFK�PHGHOVWRUD�I|UHWDJHQ�KDU�VlUVNLOGD�SUREOHP. De har samma ingångskostnader
som större företag, och att etablera sig i en annan medlemsstat är inte ett praktiskt alternativ
för dem. Även om det inte är helt enkelt att etablera sig i en annan medlemsstat så visade en
EMOTA-undersökning från 2002 att dess medlemmar föredrog att köpa upp eller samarbeta
med ett lokalt företag när de sålde till ett annat EU-land, delvis på grund av svårigheterna att
förstå hur den nationella lagstiftningen tolkas.

                                                
28 07�1987:13. Marknadsdomstolen ansåg att ett barn inte får användas som huvudperson i reklam på ett

sådant sätt att barnet uppmanar en vuxen att köpa den produkt som marknadsförs�
29 Enligt myndighetens rättspraxis angående reklam där barn förekommer anses sådan reklam otillbörlig

om den uttnyttjar vuxnas naturliga känslor gentemot barn och följaktligen innebär en otillbörlig
påverkan som får dem att köpa en produkt de normalt inte skulle ha köpt, eller inte ha köpt under dessa
omständigheter (MIU��Autorità per la concorrenza ed il mercato, beslut nr 5755 av den 5 mars 1998 –
Norad.

30 &RXU�GH�&DVVDWLRQ, dom av den 12 oktober 2000 (6DLQW�%ULFH�19��HWDW�EHOJH).
31 %XQGHVJHULFKWVKRI, dom av den 20 december 2001 – I ZR 215/98, se även %XQGHVJHULFKWVKRI, dom av

den 20 oktober1999 – I ZR 167/97 ("Orient-Tppichmuster").
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Vad gäller NRQVXPHQWVN\GGHW medför denna situation två allvarliga problem. Vissa delar av
konsumentskyddet RPIDWWDV� LQWH� DY� GHQ� QXYDUDQGH� JHPHQVNDSVODJVWLIWQLQJHQ, vilket
betyder att det inte ens finns minimistandarder som tillämpas inom hela EU. Exempel på detta
är semesterklubbar som inte omfattas av tidsdelningsdirektivet, och de aspekter av
förhållandet mellan näringsidkare och en konsument efter ett köp som inte specificeras i
avtalet. Dessutom är de många olika bestämmelserna väldigt VYnUD� DWW� I|UNODUD� I|U
NRQVXPHQWHUQD. Det är därför ofta inte genomförbart för de nationella myndigheterna att
försöka informera sina egna konsumenter om vilken typ av skydd de har eller inte har när de
handlar från andra EU-länder. Följden är en ovisshet som, vilket visas ovan, avskräcker
konsumenterna från att handla från andra EU-länder.

���9,/.$�+898'6$./,*$�0c/�)g59b17$6�)g56/$*(7�8331c"

Det |YHUJULSDQGH�V\IWHW med förslaget är att uppfylla de krav som ställs i DUWLNODUQD����RFK
����L�I|UGUDJHW, nämligen att upprätta den inre marknaden genom att avlägsna hinder för fri
rörlighet för varor och tjänster, och att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå. Förslaget
måste göra det på ett sätt som ligger i linje med kommissionens arbete för ElWWUH�ODJVWLIWQLQJ.

Det VSHFLILND�PnOHW är att XSSPXQWUD�|NDG�XWYHFNOLQJ� DY�NRQVXPHQWHUQDV�KDQGHO� |YHU
JUlQVHUQD�RFK�DY�H�KDQGHOQ inom EU genom att åtgärda den inre marknadens brister, vilket
skall ske på följande sätt:

0LQVND�GH�KLQGHU�QlULQJVLGNDUQD�P|WHU när de vill sälja till slutkonsumenter i andra EU-
länder, hinder som beror på skillnader i lagstiftningen rörande otillbörliga affärsmetoder.

gND�NRQVXPHQWHUQDV�I|UWURHQGH för handel över gränserna, särskilt när det gäller att köpa
produkter från företag som är etablerade i en annan medlemsstat, genom att

åtgärda ovissheten om vilka standarder de kan förvänta sig av näringsidkare i andra
medlemsstater, och genom att

säkerställa ett högt, gemensamt skydd för alla typer av transaktioner.

Förslagets V\IWH är därför att

säkerställa att näringsidkarna inte agerar otillbörligt mot konsumenterna, och särskilt att dessa
inte utsätts för vilseledande eller aggressivt bemötande från näringsidkare eller att deras
valfrihet påverkas på annat sätt,

säkerställa att seriösa näringsidkare kan marknadsföra sig i andra EU-länder utan att behöva
anpassa sin affärsstrategi eller dra på sig omotiverade kostnader.

'H� I|UGHODU detta medför är ökad valfrihet för konsumenterna, ett tryck som leder till
effektivare prissättning och priskonvergens32, effektiv konkurrens samt de makroekonomiska
fördelar som en fungerande inre marknad innebär. Som förklaras ovan kommer detta att bidra
till att uppnå målet från (XURSHLVND� UnGHWV� P|WH� L� /LVVDERQ, att stärka EU:s
NRQNXUUHQVNUDIW och skapa hållbar ekonomisk tillväxt. Förslaget beaktar de önskemål som
(XURSDSDUODPHQWHW gett uttryck för, att det antas gemensamma allmänna bestämmelser som

                                                
32 Enligt den senaste Cardiff-rapporten (NRQRPLVN�UHIRUP��UDSSRUW�RP�SURGXNW��RFK�NDSLWDOPDUNQDGHUQDV

IXQNWLRQ� L� JHPHQVNDSHQ, sägs att ökad handel över gränserna och ökad e-handel kan "bidra till
priskonvergens genom att priserna pressas nedåt". Se KOM(2002) 743 slutlig.
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säkerställer en hög konsumentskyddsnivå och att detta prioriteras. Parlamentet har även
påpekat det faktum att den nuvarande lagstiftningen förhindrar att en verklig inre marknad för
konsumenter upprättas33. Det överensstämmer också med kommissionens prioriteter i dess
VWUDWHJLHU�I|U�GHQ�LQUH�PDUNQDGHQ och för NRQVXPHQWSROLWLNHQ.

Slutligen kommer åtgärder på detta område också att medföra politiska fördelar i form av DWW
NRQVXPHQWHUQDV� UlWWLJKHWHU på EU-nivå IDVWVWlOOV� Sn� HWW� W\GOLJDUH� VlWW, något som både
bidrar till att förbättra bilden av EU och för den närmare (8�PHGERUJDUQD på ett mycket
praktiskt sätt. Utöver de snedvridningar av marknaden som otillbörliga affärsmetoder ger
upphov till medför de ofta allvarlig skada för enskilda konsumenters välfärd och leder till
allvarlig stress och oro. EU kan på detta sätt ge ett verkligt bidrag till EU-medborgarnas
GDJOLJD�YlOEHILQQDQGH.

���9,/.$�b5�'(�)5b067$�$/7(51$7,9(1�)g5�$77�1c�0c/(7"

Analyser har visat att de huvudsakliga orsakerna till dessa hinder är innehållet i och
skillnaderna i nationell lagstiftning om otillbörliga affärsmetoder (särskilt olika sätt att sälja
till konsumenter, t.ex. reklam och marknadsföring). Detta ledde till att följande VOXWVDWVHU
GURJV�Sn�HWW�WLGLJW�VWDGLXP:

Alla eventuella ändringar måste omfatta lagstiftningen.

Problemen kan inte åtgärdas utan att man ändrar lagstiftningen. Orsaken till detta har
framförts av intressenter som EASA34, som förklarade att skillnaderna mellan de icke
lagstiftningsrelaterade metoder som används i medlemsstaterna har sitt ursprung i skillnader i
lagstiftningen: Den största skillnaden mellan olika nationella bestämmelser beror på
skillnader i nationell lagstiftning, och kan bara undanröjas om skillnaderna i lagstiftning
försvinner". För att uppnå kommissionens mål måste eventuella ändringar därför också beröra
lagstiftningen.

Det behövs förändringar på EU-nivå.

                                                
33 "Europaparlamentet anser att företräde skall ges åt antagandet av sådana gemensamma allmänna

bestämmelser som medger en hög konsumentskyddsnivå", Europaparlamentets resolution om
kommissionens grönbok om konsumentskyddet inom Europeiska unionen: inverkan på unionens
framtida konsumentpolitik, 13 mars 2003, punkt 1. Europaparlamentet accepterar påståendet att
maximal harmonisering kan vara ett effektivt medel för att få bort den fragmentarisering som råder
inom den inre marknadens lagstiftning avseende god affärssed och konsumentskydd, och på så vis få
den inre marknaden att fungera smidigare och sålunda förbättra konsumenternas förtroende. När den
befintliga lagstiftningen skall ändras eller ny lagstiftning utarbetas bör kommissionen emellertid i varje
enskilt fall noggrant pröva om det är lämpligt med bestämmelser om minimal eller maximal
harmonisering… Europaparlamentet understryker att den maximala harmoniseringen måste inriktas på
en hög grad av konsumentskydd, vilket är ett av målen i fördraget, och dessutom är en förutsättning för
att konsumenternas förtroende skall kunna förbättras… Europaparlamentet är övertygat om att
tillämpningen av principerna om ömsesidigt erkännande och ursprungsland kan tillämpas fullt ut till
allas belåtenhet först när en tillräcklig harmonisering har skett och en hög skyddsnivå har införts.
Europaparlamentets resolution om perspektiv på det rättsliga skyddet av konsumenterna i samband med
kommissionens grönbok om konsumentskyddet inom Europeiska unionen, 13 mars 2003, punkterna 6–
8.

34 EASAs medlemmar är nationella självreglernade marknadsföringsorgan och organisationer som
representerar reklamindustrin i Europa.
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Medlemsstaterna kan inte själva åtgärda detta problem, eftersom hindren på den inre
marknaden till stor del beror på skillnader mellan medlemsstaterna. Den effektivaste
lösningen är därför, med beaktande av subsidiaritetsprincipen, harmonisering på EU-nivå. I
GFA-studien analyserades olika scenarion och tre huvudsakliga alternativ undersöktes i
detalj: att LQWH� lQGUD� QnJRW, och två alternativa tillvägagångssätt som nedan kallas det
VlUVNLOGD respektive det EODQGDGH tillvägagångssättet:

$OWHUQDWLY����,QJHQ�I|UlQGULQJ

Detta skulle innebära att man behåller den nuvarande konsumentskyddslagstiftningen inom
EU, men att inga nya direktiv antas. Den enda åtgärd som är gemensam för alla tre
alternativen är att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller att verkställa
den befintliga lagstiftningen. Detta tas upp i ett separat förslag från kommissionen.

$OWHUQDWLY����6lUVNLOW�WLOOYlJDJnQJVVlWW

Detta kan beskrivas som en traditionell lagstiftningsmetod och går ut på att man tacklar ett
specifikt problem när det uppstår (t.ex. tidsdelning, försäljning utanför fasta affärslokaler)
genom att anta direktiv som innehåller minimistandarder för konsumentskydd, vilka
medlemsstaterna sedan får, men inte måste, komplettera med ökat skydd för sina egna
näringsidkare eller konsumenter.

)|UGHODU 1DFNGHODU

Skräddarsydd lösning för ett visst
problem samtidigt som
medlemsstaterna påverkas minimalt.

Minimiklausuler och brist på harmonisering
innebär att hinder på den inre marknaden
bevaras.

Säkerställer inte ett högt konsumentskydd
inom hela EU.

Lagstiftningen föråldras så snart marknaden
vidareutvecklas.

Befintligt regelverk är inriktat på
förhållandet näringsidkare/konsument innan
ett köp sker.

$OWHUQDWLY����%ODQGDW�WLOOYlJDJnQJVVlWW

Detta skulle innebära ett direktiv genom vilket det fastställs en gemensam, fullständigt
harmoniserad ramlagstiftning om otillbörliga affärsmetoder, där man fastställer principen om
ömsesidigt erkännande av lagstiftningen i den medlemsstat där näringsidkaren är etablerad
(principen om kontroll i ursprungslandet). Direktivet skulle också innehålla principer för att
kartlägga och åtgärda otillbörliga metoder oavsett bransch, med hjälp av alla typer av teknik
och medel. Lagstiftning för specifika problem eller branscher är fortfarande ett alternativ, men
behovet av sådan lagstiftning skulle minska och inriktningen skulle snarare vara avtalsfrågor
än otillbörliga affärsmetoder.

)|UGHODU 1DFNGHODU

• Harmonisering minskar hindren på den• Innebär mer anpassningsarbete för
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inre marknaden.

• Att införliva allmänna principer gör att
lagstiftningen kan "framtidsanpassas"
allteftersom marknaden utvecklas.

• "Skyddsnät" där det inte finns något
specifikt skydd.

• Metod grundad på "principer" innebär
att man undviker oproportionerliga
ålägganden.

• Gör det möjligt att undersöka andra
minimiklausuler, verktyg för att åtgärda
konsumenters problem i samband med
kundservice.

medlemsstaterna.

• Är beroende av att man uppnår den
säkerhet avseende rättsläget som
krävs.

���9,/.$�326,7,9$�2&+�1(*$7,9$�.216(.9(16(5�)g59b17$6�'(�2/,.$�$/7(51$7,9(1

)c"

Detta avsnitt innehåller en bedömning av de konsekvenser de fyra scenariona får i tabellform:
Alternativ 1–3 enligt beskrivningen ovan (ingen förändring, särskilt tillvägagångssätt, blandat
tillvägagångssätt) och den version av det blandade tillvägagångssättet som anpassats för att
maximera de positiva konsekvenserna (alternativ 3b). Dessa scenarion jämförs sedan, och
alternativ 3b fastställs vara det bästa scenariot.

����.RQVHNYHQVDQDO\V��DOWHUQDWLY��������D�RFK��E

Det första steget var att bedöma vilka konsekvenser de olika tillvägagångssätten skulle få.
Detta var nödvändigt för att avgöra vilken modell som skulle vidareutvecklas och analyseras
mer i detalj. Detta gjordes i GFA-studien, med svaren från samrådet på denna fråga och
undersökningsresultat som underlag. Mot bakgrund av resultaten gjordes sedan en andra
analys, där man undersökte hur det blandade tillvägagångssättet, som verkade vara det mest
lovande, skulle kunna anpassas för att öka de positiva konsekvenserna.

Detta scenario, DOWHUQDWLY��E, tillämpar ett annat tillvägagångssätt på viktiga områden där det
i GFA-studien föreslogs att det ursprungliga tillvägagångssättet skulle kunna orsaka problem.

De kategorier som ursprungligen föreslogs, och som innehöll en VN\OGLJKHW� DWW� OlPQD
LQIRUPDWLRQ�RFK�NUDY�Sn�NXQGVHUYLFH�RFK�UHNODPDWLRQVKDQWHULQJ�VWU|NV, eftersom man i
GFA-studien fastställde att kostnaderna för företagen inte stod i proportion till fördelarna för
konsumenterna. Dessa frågor WRJV�GlUI|U�XSS�Sn�HWW�DQQDW�VlWW i alternativ 3b. I stället för att
specificera vilken typ av kundservice ett företag skall ge innebär alternativet att samma
princip tillämpas på alla stadier av förhållandet mellan näringsidkare och konsument. En
näringsidkare får t.ex. inte vilseleda en konsument vad gäller den typ av kundservice som
erbjuds eller om behovet av reservdelar eller reparationer, oavsett om det är före eller efter
försäljningen. I stället för en allmän skyldighet att lämna information definieras i förslaget att
underlåtenhet att lämna viktig information som inte är uppenbar av sammanhanget är
vilseledande, och det specificeras vilken information konsumenter absolut måste ha innan de
fattar beslut om att köpa en viss produkt.
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I samband med GFA-studien tillfrågades företag hur de skulle ställa sig till att
uppförandekoder som företag offentliggjort skulle kunna göras bindande för de som förbundit
sig att följa dem. Det skulle vara frivilligt för företag att ansluta sig till en kod. Men om
företaget inte iakttar koden skulle det anses som vilseledande och därför otillbörligt. Svaret
från företagen var att det absolut skulle vara positivt att utarbeta uppförandekoder på EU-nivå,
men att det förmodligen skulle avskräcka företagen från att bli medlemmar om koderna var
bindande. Denna metod anpassas därför i alternativ 3b. Ett brott mot en uppförandekod skall
bara betraktas som otillbörligt under mycket speciella omständigheter, då det kan påvisas att
ett brott mot koden skulle vara vilseledande och sannolikt innebära en avsevärd snedvridning
av konsumentens beslutsfattande angående en produkt.
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7DEHOO����.RQVHNYHQVDQDO\V�DY�DOWHUQDWLYD�WLOOYlJDJnQJVVlWW�I|U�DWW�UHJOHUD�RWLOOE|UOLJD�DIIlUVPHWRGHU

7HFNHQI|UNODULQJ��á�positiv konsekvens "�sammanlagd konsekvens osäker à�negativ konsekvens - ingen konsekvens

.RQVHNYHQV %HVNULYQLQJ ���,QJHQ�I|UlQGULQJ ��� 6lUVNLOW
WLOOYlJDJnQJVVlWW

��� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� OlPQD
LQIRUPDWLRQ�� DWW� JH
NXQGVHUYLFH�� ELQGDQGH
XSSI|UDQGHNRGHU

�E�� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� LQWH
XWHOlPQD� YLNWLJ
LQIRUPDWLRQ�� VDPPD
SULQFLSHU� I|UH� RFK� HIWHU
I|UVlOMQLQJ�� PLQGUH
VWULNWD� EHVWlPPHOVHU
DQJ��XSSI|UDQGHNRGHU

(NRQRPLVND�NRQVHNYHQVHU

Tryck nedåt på priser
och ökad
priskonvergens

Genomsnittlig prisskillnad för
detaljhandel mellan
medlemsstater är 30 %, men
bara 5 % inom
medlemsstaterna35. 53 % av
konsumenterna inom EU
skulle absolut eller troligen
överväga att köpa från ett
annat EU-land om produkten
var billigare eller bättre där.
51 % av konsumenterna inom
EU hade lagt märke till att
priset på en och samma vara
varierade mellan olika
medlemsstater. Även om det
bara är en liten andel av

à

Det finns bevis för att
priskonvergensen har
stagnerat. Det finns ingen
anledning att tro att detta
skall ändras om inte
politiken ändras.

à

Osannolikt att denna
metod skulle få sådan
effekt eftersom
fragmenteringen, som har
politiska orsaker och
avskräcker
näringsidkarna från att
marknadsföra sig i andra
EU-länder, skulle kvarstå
och ev. förvärras av ny
lagstiftning och
utvidgningen.

"

Harmoniseringens
fördelar skulle underlätta
för näringsidkarna att
sälja och för
konsumenterna att köpa.
Fördelarna kan dock till
viss del motverkas av
ökade kostnader till följd
av skyldigheten att ge
information och krav på
kundservice.

á

Fördelar av
harmonisering och
efterföljande
undanröjande av politiska
hinder för näringsidkare
och konsumenter gör det
enklare att handla i andra
länder och sänker de
kostnader det innebär att
följa bestämmelserna,
främjar priskonvergens
och innebär tryck nedåt
på priserna.

                                                
35 KOM(2001) 736 slutlig, s. 6.
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.RQVHNYHQV %HVNULYQLQJ ���,QJHQ�I|UlQGULQJ ��� 6lUVNLOW
WLOOYlJDJnQJVVlWW

��� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� OlPQD
LQIRUPDWLRQ�� DWW� JH
NXQGVHUYLFH�� ELQGDQGH
XSSI|UDQGHNRGHU

�E�� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� LQWH
XWHOlPQD� YLNWLJ
LQIRUPDWLRQ�� VDPPD
SULQFLSHU� I|UH� RFK� HIWHU
I|UVlOMQLQJ�� PLQGUH
VWULNWD� EHVWlPPHOVHU
DQJ��XSSI|UDQGHNRGHU

konsumenterna som handlar i
utlandet kan det påverka
priserna på marknaden i varje
medlemsstat, något som visat
sig i den brittiska
bilindustrin36.

Ekonomiska
verksamheten får
ändrad geografisk
spridning

Att underlätta handel över
gränserna utan att det krävs
fysisk etablering kan innebära
fördelar för landsbygden
och/eller de områden som
geografiskt inte ligger nära en
annan medlemsstat.

à

De hinder för
marknadsföring över
gränserna som orsakats
av fragmenteringen
kommer att kvarstå.

à

De hinder för
marknadsföring över
gränserna som orsakats
av fragmenteringen
kommer att kvarstå.

á

Harmonisering främjar
handel över gränserna
men effekten kan
begränsas av höga
kostnader som följer av
skyldigheten att lämna
information
/bestämmelser om
kundservice.

á

Harmonisering
underlättar handel över
gränserna, och minskar
näringsidkarnas behov av
att etablera sig i annan
medlemsstat för att sälja
till konsumenter där.

Effekt på
internationella
priskonkurrensen

Att främja priskonkurrens
skulle göra det möjligt för
EU-företag att konkurrera mer

à

Ingen konsekvens

à

Möjliga ökningar till

"

Harmoniseringens

á

Tryck nedåt på priserna

                                                                                                                                                                                                                                                   
36 http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/price_diffs
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.RQVHNYHQV %HVNULYQLQJ ���,QJHQ�I|UlQGULQJ ��� 6lUVNLOW
WLOOYlJDJnQJVVlWW

��� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� OlPQD
LQIRUPDWLRQ�� DWW� JH
NXQGVHUYLFH�� ELQGDQGH
XSSI|UDQGHNRGHU

�E�� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� LQWH
XWHOlPQD� YLNWLJ
LQIRUPDWLRQ�� VDPPD
SULQFLSHU� I|UH� RFK� HIWHU
I|UVlOMQLQJ�� PLQGUH
VWULNWD� EHVWlPPHOVHU
DQJ��XSSI|UDQGHNRGHU

effektivt med marknader
utanför EU.

följd av större
fragmentering efter ny
lagstiftning och
utvidgning.

effekter på
priskonkurrensen
minskas av kostnader till
följd av skyldigheten att
lämna information/
bestämmelser om
kundservice.

gör det möjligt för EU-
företag att konkurrera
effektivare på marknader
utanför EU.

Konsekvenser för
kandidatländerna

Prisnivåerna för
konsumentvaror i
anslutningsländernas
detaljhandel är hälften av
priserna i EU-1537. De kan
därför komma att få särskilda
fördelar av ökad handel över
gränserna.

à

Med tanke på
prisskillnaderna innebär
hinder för handel över
gränserna särskilt stora
alternativkostnader för
anslutningsländerna.

à

Med tanke på
prisskillnaderna innebär
hinder för handel över
gränserna särskilt stora
alternativkostnader för
anslutningsländerna.

á

Detta kommer att hjälpa
näringsidkarna i
anslutningsländerna att
dra fördel av den inre
marknaden genom att
lagstiftningen förenklas
och ger ett
konsumentskydd som kan
uppmuntra
konsumenterna att köpa
mindre kända märken.

á

Detta kommer att hjälpa
näringsidkarna i
anslutningsländerna att
dra fördel av den inre
marknaden genom att
lagstiftningen förenklas,
vilket minskar
kostnaderna för
efterlevnad och ger ett
konsumentskydd som kan
uppmuntra

                                                
37 3XUFKDVLQJ� SRZHU� SDULWLHV� DQG� UHODWHG� HFRQRPLF� LQGLFDWRUV� IXU�(8�� DFFHGLQJ� DQG� FDQGLGDWH� FRXQWULHV� DQG�()7$, Silke Stapel, Statistics in Focus, Theme 2 56/2002,

Eurostat.
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.RQVHNYHQV %HVNULYQLQJ ���,QJHQ�I|UlQGULQJ ��� 6lUVNLOW
WLOOYlJDJnQJVVlWW

��� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� OlPQD
LQIRUPDWLRQ�� DWW� JH
NXQGVHUYLFH�� ELQGDQGH
XSSI|UDQGHNRGHU

�E�� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� LQWH
XWHOlPQD� YLNWLJ
LQIRUPDWLRQ�� VDPPD
SULQFLSHU� I|UH� RFK� HIWHU
I|UVlOMQLQJ�� PLQGUH
VWULNWD� EHVWlPPHOVHU
DQJ��XSSI|UDQGHNRGHU

Bestämmelser om
kundservice och
skyldigheten att lämna
information kan medföra
ökade kostnader för
näringsidkarna.

konsumenterna att köpa
mindre kända märken.

Ökad handel över
gränserna

Genom allmänt minskade
kostnader för företagen när
det gäller inträde på nya
marknader och att följa
bestämmelser, tillsammans
med ökat förtroende hos
konsumenterna och skydd i
samband med kundservice.

à

Rättslig fragmentering
kvarstår, alltså ingen
anledning att tro att
kostnaderna för inträde
på nya marknader
minskar eller att
förtroendet ökar.

à

Rättslig fragmentering
kvarstår, alltså ingen
anledning att tro att
kostnaderna för inträde
på nya marknader
minskar eller att
förtroendet ökar. Nya
direktiv kan förvärra
problemet och medföra
ytterligare hinder för
handel över gränserna.

"Minimal
harmonisering=ingen

"

Liknande fördelar som
andra "blandade"
tillvägagångssätt men
särskilt kostnader för
kundservice kan utgöra
hinder för
marknadsföring över
gränserna.

á

47 % av företagen angav
kravet på att följa olika
nationella bestämmelser
om affärsmetoder och
reklam samt andra
konsumentskyddsbestäm
melser som ett mycket
eller rätt så viktigt hinder
för reklam och
marknadsföring över
gränserna. 68 % av
företagen inom EU anser
att harmonisering av
nationella bestämmelser
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.RQVHNYHQV %HVNULYQLQJ ���,QJHQ�I|UlQGULQJ ��� 6lUVNLOW
WLOOYlJDJnQJVVlWW

��� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� OlPQD
LQIRUPDWLRQ�� DWW� JH
NXQGVHUYLFH�� ELQGDQGH
XSSI|UDQGHNRGHU

�E�� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� LQWH
XWHOlPQD� YLNWLJ
LQIRUPDWLRQ�� VDPPD
SULQFLSHU� I|UH� RFK� HIWHU
I|UVlOMQLQJ�� PLQGUH
VWULNWD� EHVWlPPHOVHU
DQJ��XSSI|UDQGHNRGHU

harmonisering=rättslig
ovisshet"38

.

är ett effektivt eller
mycket effektivt sätt att
underlätta försäljning
och/eller reklam i andra
EU-länder. 79 % av de
konsumenter som hade
lägre förtroende sa att det
var en viktig eller mycket
viktig faktor för ökat
förtroende att ha samma
rättigheter och skydd i
utlandet.

Minska kostnaderna
för inträde på nya
marknader

"Ett företag som säljer
kosmetika på distans var
tvunget att i sex månader låta
en av sina jurister arbeta
heltid i en annan medlemsstat
med att bedöma hur företagets
distributionsmodell behövde
anpassas för att uppfylla
reglerna i den medlemsstaten.

à

Ingen förändring då de
huvudsakliga hindren,
fragmentering och
kostnaderna för
efterlevnad, inte åtgärdas.

à

Ingen förändring då de
huvudsakliga hindren,
fragmentering och
kostnaderna för
efterlevnad, inte åtgärdas.

"

Harmoniseringen skulle
minska kostnaderna för
marknadsinträde men
bestämmelserna om
kundservice skulle öka
dem, och slutresultatet
skulle troligen bli neutralt

á

Detta problem skulle
undanröjas genom
harmonisering av
bestämmelser och inre
marknads-klausulen i
direktivet.

                                                
38 Österrikes handelskammare, citat från GFA-studien s. 93.
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.RQVHNYHQV %HVNULYQLQJ ���,QJHQ�I|UlQGULQJ ��� 6lUVNLOW
WLOOYlJDJnQJVVlWW

��� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� OlPQD
LQIRUPDWLRQ�� DWW� JH
NXQGVHUYLFH�� ELQGDQGH
XSSI|UDQGHNRGHU

�E�� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� LQWH
XWHOlPQD� YLNWLJ
LQIRUPDWLRQ�� VDPPD
SULQFLSHU� I|UH� RFK� HIWHU
I|UVlOMQLQJ�� PLQGUH
VWULNWD� EHVWlPPHOVHU
DQJ��XSSI|UDQGHNRGHU

Till slut bestämde företaget
sig för att inte försöka ta sig in
på den berörda marknaden,
därför att det skulle ha krävts
en genomgripande ändring av
dess affärsmodell."39

eller negativt.

Specifika
konsekvenser för
små och medelstora
företag

à

Nuvarande hinder för
försäljning över
gränserna kvarstår. De får
särskilda konsekvenser
för små och medelstora
företag eftersom de är till
nackdel för företag som
inte kan etablera sig i en
annan medlemsstat eller
sälja i andra EU-länder.

à

Nuvarande hinder för
försäljning över
gränserna kvarstår. De får
särskilda konsekvenser
för små och medelstora
företag eftersom de är till
nackdel för företag som
inte kan etablera sig i en
annan medlemsstat eller
sälja i andra EU-länder.

"

Harmonisering är till
fördel för små och
medelstora företag men
besparingarna utjämnas
av de kostnader som
särskilt krav på
kundservice medför.

á

Särskilda fördelar av
lägre kostnader för
marknadsinträde/kostnad
er för efterlevnad: dessa
är fasta oavsett företagets
storlek och har därför
större effekt på små och
medelstora företag, vilket
leder till ökad möjlighet
att sälja över gränserna

                                                                                                                                                                                                                                                   
39 Se Situationen på den inre marknaden för tjänster, KOM(2002) 441 slutlig, s. 62.
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.RQVHNYHQV %HVNULYQLQJ ���,QJHQ�I|UlQGULQJ ��� 6lUVNLOW
WLOOYlJDJnQJVVlWW

��� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� OlPQD
LQIRUPDWLRQ�� DWW� JH
NXQGVHUYLFH�� ELQGDQGH
XSSI|UDQGHNRGHU

�E�� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� LQWH
XWHOlPQD� YLNWLJ
LQIRUPDWLRQ�� VDPPD
SULQFLSHU� I|UH� RFK� HIWHU
I|UVlOMQLQJ�� PLQGUH
VWULNWD� EHVWlPPHOVHU
DQJ��XSSI|UDQGHNRGHU

utan att behöva etablera
sig i utlandet40

.

Ökad köpkraft och
valfrihet för
konsumenterna

Uppstår till följd av ökat
konsumentförtroende,
minskade hinder för
marknadsinträde samt
priskonkurrens enligt
beskrivningen ovan.

à

Ingen ändring jämfört
med nuläget

à

Svårt att frammana
nödvändigt förtroende
eller minskning av
kostnader för efterlevnad
om ingen harmonisering
sker. Mer fragmenterad
lagstiftning kan förvärra
situationen.

"

Beror på huruvida
fördelarna med
harmonisering är
tillräckliga för att
kompensera ökade
kostnader till följd av
skyldigheten att ge
information och krav på
kundservice.

á

Harmonisering leder till
ökad handel över
gränserna och
priskonkurrrens. Särskild
fördel för konsumenterna
i små medlemsstater eller
medlemsstater i unionens
utkanter där företagen
väljer att inte etablera sig
men där de kan sälja på
distans.

Ändringar i
konsumentskyddet

à

Inga, nuvarande luckor
och missförhållanden

á

Fläckvisa förbättringar
möjliga men

á

Lagstiftningen utgör ett
"skyddsnät" som kan

á

Lagstiftningen utgör ett
"skyddsnät" som kan

                                                                                                                                                                                                                                                   

40 Se Situationen på den inre marknaden för tjänster, KOM(2002) 441 slutlig, s. 8, 16, 62, 65.
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.RQVHNYHQV %HVNULYQLQJ ���,QJHQ�I|UlQGULQJ ��� 6lUVNLOW
WLOOYlJDJnQJVVlWW

��� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� OlPQD
LQIRUPDWLRQ�� DWW� JH
NXQGVHUYLFH�� ELQGDQGH
XSSI|UDQGHNRGHU

�E�� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� LQWH
XWHOlPQD� YLNWLJ
LQIRUPDWLRQ�� VDPPD
SULQFLSHU� I|UH� RFK� HIWHU
I|UVlOMQLQJ�� PLQGUH
VWULNWD� EHVWlPPHOVHU
DQJ��XSSI|UDQGHNRGHU

kvarstår (t.ex.
kundservice, aggressiva
metoder).

minimiharmonisering
garanterar inte ett högt,
enhetligt skydd i hela EU
och kryphål går inte att
undvika om marknaderna
utvecklas utan
"skyddsnät".

tillämpas när otillbörliga
metoder inte fångas upp
av specifik lagstiftning. I
de flesta medlemsstater
kommer den
övergripande
skyddsnivån att höjas
eller kvarstå på samma
nivå, särskilt vad gäller
aggressiv reklam och
skydd i samband med
kundservice. Det blir
också enklare för
konsumenterna att förstå
helheten.

tillämpas när otillbörliga
metoder inte fångas upp
av specifik lagstiftning. I
de flesta medlemsstater
kommer den
övergripande
skyddsnivån att höjas
eller kvarstå på samma
nivå, särskilt vad gäller
aggressiv reklam och
skydd i samband med
kundservice. Det blir
också enklare för
konsumenterna att förstå
helheten.

0LOM|NRQVHNYHQVHU
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.RQVHNYHQV %HVNULYQLQJ ���,QJHQ�I|UlQGULQJ ��� 6lUVNLOW
WLOOYlJDJnQJVVlWW

��� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� OlPQD
LQIRUPDWLRQ�� DWW� JH
NXQGVHUYLFH�� ELQGDQGH
XSSI|UDQGHNRGHU

�E�� %ODQGDW
WLOOYlJDJnQJVVlWW�
VN\OGLJKHW� DWW� LQWH
XWHOlPQD� YLNWLJ
LQIRUPDWLRQ�� VDPPD
SULQFLSHU� I|UH� RFK� HIWHU
I|UVlOMQLQJ�� PLQGUH
VWULNWD� EHVWlPPHOVHU
DQJ��XSSI|UDQGHNRGHU

Förslaget förväntas inte medföra några större
miljökonsekvenser. Det har inte kunnat fastställas
några konsekvenser för luft, vatten, jord eller klimat,
biologisk mångfald, kulturmiljön eller säkerheten. Det
kan uppstå marginella skillnader i transport- och
distributionsmönster till följd av ökad
distansförsäljning och/eller större konsumtion vid
konsumenters resor till utlandet.

�

Inga

�

Inga

"

Det kan uppstå
marginella skillnader i
transport- och
distributionsmönster till
följd av ökad
distansförsäljning
och/eller större
konsumtion vid
konsumenters resor till
utlandet.

"

Det kan uppstå
marginella skillnader i
transport- och
distributionsmönster till
följd av ökad
distansförsäljning
och/eller större
konsumtion vid
konsumenters resor till
utlandet.

6RFLDOD�NRQVHNYHQVHU

Ändringar i
information
till/utbildning av
konsumenter

Uppgiften att informera och
utbilda konsumenterna om
handel över gränserna är
svårare och dyrare om
bestämmelserna skiljer sig åt
mellan länder.

�

Inga förändringar av det
nuvarande komplexa
systemet med varierande
bestämmelser.

à

Kommer att öka, inte
minska, komplexiteten i
det nuvarande systemet
med varierande
bestämmelser.

á

Mycket enklare eftersom
EU-täckande principer
kommer att gälla.

á

Mycket enklare eftersom
EU-täckande principer
kommer att gälla.
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����6OXWVDWV��$OWHUQDWLY��E���EODQGDW�WLOOYlJDJnQJVVlWW���DWW�I|UHGUD

$OWHUQDWLY����,QJHQ�I|UlQGULQJ

Som förklaras ovan har det visat sig att även om de "naturliga" hindren för handel över
gränserna minskar under de kommande åren så har denna stagnerat på låga nivåer.

Näringsidkarna ansåg att kravet att följa nationella bestämmelser om affärsmetoder är ett
betydligt större problem än till exempel språkskillnader och konsumenter. De förväntade sig
inte några märkbara förändringar i antalet affärstransaktioner med konsumenter i andra EU-
länder om inga förändringar skedde. Konsumenterna nämnde bristande information om
konsumentskyddslagstiftningen i andra EU-länder som ett viktigt hinder, och uttryckte också
starka tvivel om nivån på det skydd som ges i andra länder.

GFA drog därför slutsaten att om företagens försäljning till konsumenter i andra EU-länder
skall kunna öka måste de politiska hindren undanröjas. Detta kan inte uppnås utan att
lagstiftningen ändras. Den kommande utvidgningen till 25 medlemsstater innebär dessutom
att lagstiftningens fragmentering och komplexitet förvärras ytterligare om inga åtgärder
vidtas.

Konsekvenserna av alternativ 1 skulle därför vara i stort neutrala och därför inte uppfylla
kommissionens mål. Av denna anledning DYYLVDGHV detta alternativ.

$OWHUQDWLY���RFK�����6lUVNLOW��UHVSHNWLYH��EODQGDW��WLOOYlJDJnQJVVlWW

Inget av tillvägagångssätten hade några QHJDWLYD�NRQVHNYHQVHU för konsumenterna.

Vad gäller LQYHUNDQ�Sn�DQWDOHW�QlULQJVLGNDUH�VRP�lU�YHUNVDPPD�L�DQQDW�(8�ODQG ansåg
de företag som svarade att det särskilda tillvägagångssättet på lång sikt skulle ha QHJDWLYD
HIIHNWHU, medan det blandade tillvägagångssättet skulle få en SRVLWLY� HIIHNW som var ungefär
dubbelt så stor.

%nGD�WLOOYlJDJnQJVVlWWHQ�KDGH�SRWHQWLDO�DWW�XQGDQU|MD� IOHUD�KLQGHU, medan det blandade
tillvägagångssättet inte kunde användas för att åtgärda hinder som beror på svårigheter att
vidta rättsliga åtgärder via domstolar eller de större riskerna för praktiska problem (t.ex. vad
gäller leveranser), innebar det särskilda tillvägagångssättet GHVVXWRP att man inte åtgärdade
bristen på information om konsumentskyddslagstiftningen i andra EU-länder.

Det VlUVNLOGD� WLOOYlJDJnQJVVlWWHW gör det möjligt att åtgärda specifika konsumentproblem
och NDQ�|ND�NRQVXPHQWHUQDV�I|UWURHQGH, beroende på vilka åtgärder som vidtas. Man kan
ändå ifrågasätta om det i detta scenario är möjligt att öka konsumenternas förtroende så att det
når en sådan nivå som krävs för att den inre marknaden skall fungera ordentligt mellan
näringsidkare och konsumenter. Den undersökning som de europeiska informationscentrumen
för konsumenter deltog i gav inte heller något tydligt svar på frågan. Tre av de tolv
informationscentrumen förväntade sig att konsumenternas vilja att handla över gränserna
skulle öka, medan två förväntade sig att den skulle minska. Majoriteten av de sex
informationscentrumen förväntade sig ingen märkbar förändring. $YYLNDQGH� nVLNWHU� RP
NRQVHNYHQVHUQD� I|U� QlULQJVLGNDUH hittar man i undersökningen av nationella
företagarorganisationer. Enligt den största gruppen är konsekvenserna för gränsöverskridande
verksamhet neutral. En något mindre grupp var mer pessimistisk och en ännu mindre grupp
var optimistisk. Nära hälften av de företag som svarade trodde dock att särdirektiv skulle
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innebära att kostnaderna för inträde på marknader, transaktions- och
marknadsföringskostnader skulle öka. En mindre grupp förväntade sig det motsatta.

Jämfört med det särskilda tillvägagångssättet, eller ingen förändring alls, är det EODQGDGH
WLOOYlJDJnQJVVlWWHW� troligen det HIIHNWLYDVWH� VlWWHW� DWW� |ND� NRQVXPHQWHUQDV� I|UWURHQGH,
vilket är en förutsättning för att den inre marknaden mellan näringsidkare och konsumenter
skall fungera. Resultatet av undersökningen av Europeiska informationscentrum var följande:
Alla informationscentrum förväntade sig att alternativ 3 skulle innebära en avsevärd
förändring i konsumenternas beteende och ett ökat intresse för att handla från andra EU-
länder. En tydlig majoritet av de QDWLRQHOOD� I|UHWDJDURUJDQLVDWLRQHU som svarade på
undersökningen I|UYlQWDGH� VLJ�PLQVNDGH� NRVWQDGHU om en allmän princip om tillbörliga
affärsmetoder i ett ramdirektiv införs. Stödet verkar komma från dem som bedömer att de
möjligheter som den nya strategin för konsumentskydd innebär på lång sikt är positiva
(maximal harmonisering medför större rättslig visshet, mindre skillnader i hur EU-direktiv
införlivas nationellt och utrymme för avreglering).

Denna bedömning visar tydligt att det EODQGDGH�WLOOYlJDJnQJVVlWWHW�VNXOOH�YDUD�HIIHNWLYDUH
lQ� GHW� VlUVNLOGD när det gäller att uppfylla de mål som beskrivs i avsnitt 2 ovan. De
ursprungliga förslagen om uppförandekoder, kundservice och skyldigheten att lämna
information skulle dock ha inneburit avsevärda kostnader som i sig själva kunde ha haft en
avskräckande effekt, eller åtminstone medfört att de vinster handel över gränserna innebär för
näringsidkare och konsumenter minskade. Alternativ 3b ansågs därför vara det alternativ som
sannolikt har störst möjlighet att uppfylla kommissionens mål och få så positiva konsekvenser
som möjligt.

���+85�.200(5�5(68/7$7(1�2&+�.216(.9(16(51$�$77�g9(59$.$6�2&+�879b5'(5$6
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Direktivets konsekvenser i relation till dess mål kommer att bedömas med hjälp av följande
LQGLNDWRUHU:

Omfattningen på�KDQGHOQ�|YHU�JUlQVHUQD, enligt rapportering i undersökningar om företags
och konsumenters attityder. I befintliga Eurobarometer-undersökningar fastställs några
grundläggande riktmärken.

$QWDOHW�I|UHWDJ�som säljer RFK�DQWDOHW�NRQVXPHQWHU�som köper över gränserna.

Antalet och typen av NODJRPnO�IUnQ�NRQVXPHQWHU som gäller handel över gränserna, enligt
vad som rapporterats till de europeiska informationscentrumen, medlemmar av nätverket EEJ-
Net, offentliga myndigheter i medlemsstaterna och andra instanser.

Antalet och typen av IDOO�VRP�DQPlOWV�WLOO�QDWLRQHOOD�RIIHQWOLJD�P\QGLJKHWHU i samband med
förordningen om konsumentskyddssamarbete.

Antalet och typen av IDOO� VRP� DQPlOWV� WLOO� (*�GRPVWROHQ och som gäller tolkning av
ramdirektivet.

Kommissionen kommer att noggrant övervaka direktivets LQI|UOLYDQGH, särskilt när den får
meddelande om nationella åtgärder, i syfte att säkerställa att förslagets mål uppnås när
direktivet omsätts i nationell lagstiftning. Efter denna fas kommer kommissionen att använda
befintliga metoder för att säkerställa en HQKHWOLJ� WLOOlPSQLQJ av ramdirektivet genom att
övervaka klagomål från näringsidkare till kommissionen och till system som SOLVIT.
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Kommissionen kommer också att övervaka tillämpningen av ramdirektivet i nationella
domstolar genom rapporter från medlemsstaterna, och eventuella fall som tas upp i EG-
domstolen kommer att följas upp.

I förslaget till I|URUGQLQJ� RP� NRQVXPHQWVN\GGVVDPDUEHWH fastställs detaljerade
bestämmelser för hur offentliga myndigheter skall övervaka att näringsidkarna tillämpar
ramdirektivets bestämmelser, både inrikes och vid handel över gränserna. De föreslagna
rutinerna för LQIRUPDWLRQVXWE\WH�RFK�UDSSRUWHULQJ ger ett system för att övervaka klagomål
som rör näringsidkare och som inkommer till offentliga myndigheter, liksom trender vad
gäller efterlevnaden.

5DSSRUWHUQD�IUnQ�GH�(XURSHLVND�LQIRUPDWLRQVFHQWUXPHQ�RFK�PHGOHPPDUQD� L�((-�1HW
kommer också att bidra med viktig information vad gäller övervakningen av hur ramdirektivet
efterlevs.

För att mäta förslagets effekt på handeln över gränserna kommer kommissionen att återigen
genomföra de RSLQLRQVXQGHUV|NQLQJDU hos företag och konsumenter som användes för att
mäta RPIDWWQLQJHQ�Sn�PDUNQDGVI|ULQJ�RFK�I|UVlOMQLQJ�|YHU�JUlQVHUQD, både ur företagens
och konsumenternas perspektiv. Dessa undersökningar, kombinerat med den statistik som
samlas in, kommer att göra det möjligt att utvärdera förslagets konsekvenser enligt de kriterier
som nämns ovan.

Med detta omfattande övervakningsprogram som grund kommer kommissionen, när så är
lämpligt, att UDSSRUWHUD� WLOO� UnGHW� RFK� (XURSDSDUODPHQWHW om tillämpningen av
ramdirektivet. Där så är nödvändigt kommer ekonomisk och juridisk forskning att användas
som underlag för dessa rapporter.

���6$05c'�0('�%(5g5'$�$.7g5(5

����6DPUnGVI|UIDUDQGHW

Ett omfattande samråd ligger till grund för detta förslag, det mest omfattande som genomförts
på området konsumentskydd. Bland annat ingick följande:

Två GLVNXVVLRQVXQGHUODJ som deltagarna fick svara på (grönboken och meddelandet om
uppföljning), varav det andra innehöll ett förslag till direktiv för kommentarer41.

'HEDWW�L�(XURSDSDUODPHQWHW med de ovan nämnda dokumenten som underlag.

Diskussion vid LQIRUPHOOD�PLQLVWHUP|WHQ i Sverige och Grekland.

En GDJVOnQJ utfrågning om grönboken och ett 2-dagars seminarium sedan svaren på
meddelandet om uppföljning hade inkommit42.

En grupp H[SHUWHU� IUnQ� PHGOHPVVWDWHUQD som utbytte information om den nuvarande
situationen i medlemsstaterna.

Omfattande bilaterala och andra informella möten.

                                                
41 Det inkom 169 svar på grönboken och 113 på meddelandet om uppföljning.
42 Fler än 225 respektive 150 deltagare.
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6lUVNLOW� EHVWlOOGD undersökningar av konsumenter, företag, företagarorganisationer och
Europeiska informationscentrum för konsumenter.

Svaren EHG|PGHV� LQWHUQW per tema (t.ex. särskilt/blandat tillvägagångssätt, ursprungsland,
kundservice) och beaktades när förslaget formulerades. Vi gav IHHGEDFN på samrådet om
grönboken i PHGGHODQGHW� RP� XSSI|OMQLQJ, och på den andra samrådsomgången vid
VHPLQDULHW i januari 2003, innan några slutgiltiga beslut fattades.

Allt detta material, och samtliga samrådssvar, finns på kommissionens webbplats tillsammans
med GFAs konsekvensanalys.

����6DPUnGHWV�LQQHKnOO

Under samrådet HIWHUO\VWHV�VlUVNLOW intressenternas nVLNWHU om följande:

Typen av hinder för den inre marknadens fullbordande och vad de får för konsekvenser.

För- och nackdelar med det VlUVNLOGD� UHVSHNWLYH� EODQGDGH� WLOOYlJDJnQJVVlWWHW och de
troliga konsekvenserna av dem.

,QQHKnOOHW� L�GHWDOM L� HWW� UDPGLUHNWLY som baseras på det blandade tillvägagångssättet, med
utgångspunkt i den översikt som finns i meddelandet om uppföljning.

Det XSSI|OMDQGH�VDPUnGHW var utformat för att få fram detaljerade åsikter om ramdirektivets
innehåll. Det är därför svårt att sammanfatta de kommenterar och bidrag som gavs. Överlag
var svaren positiva och innehöll konstruktiv kritik. De flesta intressenter, inklusive
medlemsstaternas regeringar, uttryckte sitt starka stöd för det föreslagna ramdirektivet.

På vissa håll kvarstod tvivel om huruvida ett ramdirektiv skulle uppfylla de fastställda målen.
Dessa svaranden efterlyste ett förslag som åtföljdes av en detaljerad konsekvensanalys och
ytterligare bevis för att en sådan metod är nödvändig.

De flesta av dem som svarade inriktade sig dock på ramdirektivets innehåll, vilket var syftet
med meddelandet om uppföljning. Här kom flera Q\FNHOIUnJRU fram:

Vilken nivå av harmonisering som eftersträvades.

Direktivets tillämpningsområde.

Behovet av korrekt YHUNVWlOOLJKHW.

6DPVSHOHW mellan det föreslagna ramdirektivet och andra befintliga direktiv och
lagstiftningsförslag, särskilt förslaget till förordning om VlOMIUlPMDQGH�nWJlUGHU.

I stort sett var QlULQJVLGNDUQDV�KXYXGVDNOLJD�|QVNHPnO att inte ha med bestämmelser om
kundservice och reklamationshantering. Många påpekade också att det fanns risk för att ett
allmänt förbud skulle orsaka rättslig osäkerhet, såvida det inte grundades på faktiska
bestämmelser. .RQVXPHQWRUJDQLVDWLRQHUQD var oroliga över att förslaget att införliva
principen om ömsesidigt erkännande och ursprungsland. Vissa var också angelägna om att
säkerställa att harmoniseringen inte ledde till att nivån på konsumentskyddet sjönk i de
medlemsstater som idag har ett högt skydd. De flesta välkomnade dock, om än med vissa
reservationer, förslagen om intressenternas deltagande och en stärkt roll för uppförandekoder.
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Näringsidkarna verkade också mer övertygade än i grönboken om att de faktiskt till stor del
kan dra nytta av ett högt konsumentskydd och ökat förtroende från konsumenternas sida.

����.RQVHNYHQVHU�DY�LQWUHVVHQWVDPUnGHW�RP�I|UVODJHW

Sammanfattningsvis beaktades det breda stöd för de mål som fastställts i ramdirektivet och
för en reform som grundar sig på det "blandade tillvägagångssätet" snarare än det "särskilda",
som innebär att man lagstiftar först när ett problem uppstår. Intressenternas framställningar
beaktades också vad gäller det specifika innehållet i förslaget till ramdirektiv. På vissa
områden, t.ex. vad gäller att utöka direktivet till att omfatta näringsidkare som köper eller
"illojal konkurrens", som diskuteras i avsnittet om kompromisser nedan, beslutade man efter
visst övervägande att behålla den ursprungliga inriktningen. På andra centrala områden,
särskilt kundservice, skyldigheten att lämna information och uppförandekoder, ändrades det
ursprungliga upplägget avsevärt mot bakgrund av de kommentarer de svarande gav.

���6/876$76��9,/.(1�b5�'(1�6/87*,/7,*$�675$7(*,1�2&+�9$5)g5"

����'HILQLWLRQ�DY�GHW�VOXWOLJD�I|UVODJHW

Sammanfattningsvis ledde det första samrådet och analysen till beslutet att det krävdes
lagstiftning på gemenskapsnivå för att uppfylla målen. Därefter undersöktes två
tillvägagångssätt, och det "blandade" valdes framför det "särskilda" efter ytterligare samråd
och analys av möjligheterna att uppnå målen. Det exakta innehållet i förslaget till ramdirektiv,
som är hörnstenen i det "blandade" tillvägagångssättet, finslipades sedan ytterligare och det
gjordes justeringar för att öka de positiva och minska de negativa konsekvenserna, bl.a.
ändrades strategin avseende kundservice, informationsskyldighet och uppförandekoder.

Kort sagt innebär det VOXWOLJD�I|UVODJHW följande:

)XOOVWlQGLJ�harmonisering av ett högt, enhetligt konsumentskydd som konsumenterna kan
känna förtroende för.

(8�WlFNDQGH� YLOONRU� IDVWVWlOOV� I|U� DWW� EHG|PD� �RWLOOE|UOLJKHW�� och ersätter de olika
befintliga generalklausulerna.

6lNHUKHW� YDG� JlOOHU� UlWWVOlJHW genom LQUH� PDUNQDGV�NODXVXOHQ�� NDWHJRULHU� DY
RWLOOE|UOLJKHW och en svart lista över förbjudna metoder.

Det fastställs en roll för XSSI|UDQGHNRGHUQD i syfte att maximera de positiva konsekvenserna
av rättslig konvergens.

De huvudsakliga beståndsdelarna i det slutgiltiga förslaget är följande:

Ett "JHQHUHOOW� I|UEXG� mot otillbörliga metoder, där det fastställs villkor, bl.a. DYVHYlUG
snedvridning av konsumenternas ekonomiska beteende, för att avgöra huruvida en
affärsmetod är otillbörlig. Det fastställs också att EG-domstolens JHQRPVQLWWVNRQVXPHQW
skall användas som riktmärke, förutom när en viss konsumentgrupp är målgrupp.

Detta är förslagets viktigaste beståndsdel. Det XQGDQU|MHU� KLQGHU i nationell lagstiftning
genom att nuvarande varierande generalklausuler och rättsliga principer ersätts med ett enda
underlag när det gäller att bedöma om en metod är otillbörlig. Det VN\GGDU�NRQVXPHQWHUQD
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genom att den ekonomiska inverkan en metod har på dem blir ett av nyckelkriterierna för
otillbörlighet.

Det återspeglar SURSRUWLRQDOLWHWVSULQFLSHQ genom att man definierar vilka metoder som är
RWLOOE|UOLJD och därmed problematiska, i stället för att ange standarder för WLOOE|UOLJKHW; genom
att det säkerställs att man beaktar effekten på genomsnittskonsumenten snarare än den mest
sårbara konsumenten, såvida det inte är en hel konsumentgrupp som är målgrupp, och genom
att specificera att en metod bara är otillbörlig om den har "avsevärd" inverkan på
konsumentens beteende, dvs. tillräckligt stor inverkan för att påverka dennes beslut om att
köpa en produkt.

En LQUH� PDUNQDGHQ�NODXVXO som innebär ömsesidigt erkännande av lagen utifrån var
näringsidkaren är etablerad, vilket innebär säkerhet och tydlighet.

Direktivet innehåller principer som ger ett högt och enhetligt skydd för konsumenter. I linje
med kraven på ElWWUH�ODJVWLIWQLQJ föreskrivs inte i detalj hur dessa skall tillämpas i en viss
bransch, utan det lämnas öppet för medlemsstaterna. Om medlemsstaterna väljer att tillämpa
dem, gäller de för de näringsidkare som är etablerade på medlemsstatens territorium, men inte
för näringsidkare från ett annat land som vill sälja till medlemsstaten i fråga. Detta kommer
inte att innebära problem för konsumentskyddet, eftersom samma höga standarder skall gälla i
alla medlemsstater. Det kommer dock att innebära PLQVNDGH�NRVWQDGHU�I|U�I|UHWDJHQ, som
bara behöver följa genomförandebestämmelserna i sitt eget land för att kunna sälja inom hela
EU.

Det definieras särskilda "NDWHJRULHU� DY� RWLOOE|UOLJKHW" (t.ex. vilseledande metoder,
aggressiva metoder, informationsskyldighet, kundservice) och en VYDUW�OLVWD�|YHU�I|UEMXGQD
PHWRGHU, vilket ger ett tydligt och effektivt konsumentskydd.

Dessa kategorier, de viktigaste typerna av otillbörliga metoder, innebär också ytterligare
VlNHUKHW� DYVHHQGH� UlWWVOlJHW. I kombination med det JHQHUHOOD� I|UEXGHW och den svarta
listan ger dessa bestämmelser mer riktlinjer än några befintliga nationella bestämmelser om
affärsmetoder.

Med hjälp av den VYDUWD� OLVWDQ kan de affärsmetoder som under alla omständigheter är
otillbörliga förbjudas direkt. Detta kommer att XQGHUOlWWD�NRQVXPHQWVN\GGHW och, eftersom
en enda lista kommer att gälla inom hela EU, kommer det att öka VlNHUKHWHQ� DYVHHQGH
UlWWVOlJHW för såväl näringsidkare som konsumenter.

Som påpekas ovan kunde målen med detta förslag inte uppfyllas utan lagstiftning, och
direktivet kommer att genomföras på sedvanligt sätt genom lagstiftning i medlemsstaterna.
Uppförandekoder är på inget vis nödvändiga för att genomföra lagstiftningen.

Direktivet innehåller inte någon skyldighet att utarbeta EU-koder eller någon skyldighet för
näringsidkarna att följa dem. Om sådana koder utvecklas kan koder på EU-nivå dock ha
positiva effekter som ökad likriktning vad gäller affärsmetoder och en gemensam förståelse
för god yrkessed, hjälp, särskilt för små och medelstora företag, med att förstå hur de kan
följa direktivet i sitt dagliga arbete samt intressentdeltagande i arbetet med att tillämpa
förslaget på ett effektivt sätt.

����9LOND�DQGUD�PHU�DPELWL|VD�DOWHUQDWLY�DYYLVDGHV"

Förslaget kunde ha varit PHU�DPELWL|VW på fyra olika sätt, som alla DYYLVDGHV.
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+DUPRQLVHULQJ�DY�ODJDUQD�RP�NRQVXPHQWDYWDO förutom de om affärsmetoder.

Skillnader i avtalsrätten orsakar också hinder på den inre marknaden. Att försöka tackla båda
dessa problem samtidigt hade dock blivit RKDQWHUEDUW med tanke på hur omfattande
avtalsrätten är och den dominoeffekt det skulle få för andra avtalsrättsliga frågor. Dessa
problem kommer därför att EHKDQGODV� Sn� DQQDW� KnOO. Kommissionen har nyligen
offentliggjort ett meddelande om frågor inom allmän avtalsrätt43. Kommissionens
konsumentpolitiska strategi för 2002–2006 innebär att kommissionen åtar sig att se över hela
den befintliga gemenskapsrätten på detta område, även bestämmelserna om avtalsrätt, i syfte
att undanröja de hinder på den inre marknaden som fortfarande kvarstår.

,QNOXGHUD�QlULQJVLGNDUQD��L�GHUDV�UROO�VRP�N|SDUH� i förslaget

Företagsorganisationer för småföretag förde fram önskemålet att små och medelstora företag
skulle få samma skydd som konsumenter. Även om egenanställda ibland kan vara i en
situation som liknar konsumentens avvisades detta förslag. För det första eftersom det i
I|UGUDJHW�ILQQV�VlUVNLOGD�EHVWlPPHOVHU�I|U�NRQVXPHQWVN\GG, inte företagsskydd. För det
andra eftersom förhållandet mellan företag är mer jämställt än det mellan företag och
konsumenter. Därför har företagen i allmänhet PLQGUH�EHKRY�DY�VN\GG. För det tredje är det
lQQX�LQWH�P|MOLJW�DWW�Sn�HWW�WLOOIUHGVVWlOODQGH�VlWW�GHILQLHUD och inkludera de som har störst
behov av skydd, nämligen mycket små företag.

5HJOHUD�DOO��LOORMDO�NRQNXUUHQV� enligt den modell som används i vissa medlemsstater.

Detta skulle ha inneburit att förslaget skulle omfatta DIIlUVPHWRGHU� VRP� LQWH� RUVDNDU
NRQVXPHQWHQ�VNDGD, t.ex. exakta efterbildningar, misskreditering och brott mot andra lagar.
Efter att ha undersökt dessa bestämmelser närmare är intrycket att de LQWH�RUVDNDU�Vn�VWRUD
KLQGHU� Sn� GHQ� LQUH� PDUNQDGHQ att de behöver harmoniseras, och att de är statistiskt
ovidkommande. Att ta med dem skulle innebära att förslaget urvattnades och förlorade sin
tydliga inriktning på konsumentskydd.

����9LOND�NRPSURPLVVHU�JMRUGHV"

Det krävdes tre tydliga NRPSURPLVVHU för att nå fram till det slutliga beslutet.

Valet av UHIHUHQVNRQVXPHQW�I|U�ULNWPlUNQLQJ

Den viktigaste kompromissen i förslaget är den balans som krävs mellan konsumentskydd och
näringsidkarnas frihet vad gäller den referenskonsument som skall användas när man
fastställer vad som är en otillbörlig affärsmetod. I vissa medlemsstater utgår man från den
mest godtrogna konsumenten, men i de flesta är det genomsnittskonsumenten som används
som riktmärke.

Naturligtvis är inte alla konsumenter genomsnittskonsumenter, så man måste uppnå en balans
mellan behovet att skydda de mest sårbara konsumenterna och näringsidkarnas frihet att utgå
från att konsumenterna i viss mån är förtrogna med deras affärsmetoder. För att uppnå denna
balans bygger förslaget på EG-domstolens definition av en genomsnittskonsument som
riktmärke. Denna allmänna bestämmelse gäller dock inte om näringsidkaren har en specifik
konsumentgrupp som målgrupp. Oavsett om det är barn eller kärnfysiker är det då den
genomsnittlige medlemmen av denna konsumentgrupp man skall utgå från. På så sätt är det

                                                
43 KOM(2003) 68 slutlig.
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riktmärke som införs genom förslaget mer precist än det allmänna riktmärke som idag
används i medlemsstaterna. Det innebär därför frihet för näringsidkarna, men skyddar också
de mest sårbara. När målgruppen är en grupp konsumenter över genomsnittet är riktmärket
också mindre krävande.

,QIRUPDWLRQ från näringsidkare till konsumenter

Att säkerställa att konsumenterna får den information de behöver är avgörande för att de skall
kunna fatta effektiva beslut. Näringsidkare, särskilt småföretagare, har dock inte möjlighet att
ge konsumenterna obegränsat med information. Konsumenterna kan också få för mycket
information, och därför inriktar förslaget sig på den viktigaste informationen.

Som förklaras ovan föreslogs det i meddelandet om uppföljning att man skulle införa en
skyldighet att informera. Det nuvarande förslaget begränsar sig istället till en förteckning över
uppgifter som måste lämnas i samband med uppfordran till anbud för att undvika vilseledande
utelämnande. Dessutom klargörs det i förslaget att om informationen redan är uppenbar för
konsumenten av sammanhanget behöver näringsidkaren inte göra något. Detta balanserar
konsumentens rätt till information, som föreskrivs i artikel 153 i fördraget, med behovet att
undvika att såväl näringsidkare som konsumenter överbelastas.

'HWDOMJUDGHQ�i lagstiftningen

I en del medlemsstater är lagstiftningen begränsad till en generalklausul. Ytterligare
bestämmelser utgörs antingen av domstolarnas tolkning eller av riktlinjer och
uppförandekoder. Å andra sidan finns det nästan oändligt många affärsmetoder som man kan
tänka sig att reglera. Man måste därför hitta en balans mellan kraven på säkerhet avseende
rättsläget och behovet att undvika alltför komplex, oflexibel lagstiftning. För att säkerställa
fullständig konvergens innebär förslaget mer än bara ett JHQHUHOOW� I|UEXG. Kategorierna av
otillbörlighet och den svarta listan innebär ytterligare visshet och tydlighet. Det finns också
utrymme för näringsidkarna att frivilligt ansluta sig till mer precist definierade metoder
genom att utarbeta uppförandekoder.

����6OXWVDWV

Kommissionen har dragit slutsatsen att det ILQQV�WLOOUlFNOLJ�DQOHGQLQJ�DWW�Jn�YLGDUH med ett
förslag. Det finns bevis för att

det finns KLQGHU�Sn�GHQ�LQUH�PDUNQDGHQ som uppstår på grund av otillbörliga affärsmetoder
och regleringen av dem,

dessa hinder orsakar SUREOHP�I|U�QlULQJVLGNDUH�RFK�NRQVXPHQWHU, och kommer att fortsätta
att göra så även om andra hinder på den inre marknaden åtgärdas, och

den PHWRG�VRP�KDU�YDOWV är ett� HIIHNWLYW sätt att uppfylla de dubbla målen att avlägsna de
hinder som avskräcker näringsidkarna och att öka konsumenternas förtroende samt att göra
detta på ett sätt som uppfyller NUDYHQ�Sn�ElWWUH�ODJVWLIWQLQJ.

Ett UHODWHUDW� I|UVODJ till en I|URUGQLQJ� RP� NRQVXPHQWVN\GGVVDPDUEHWH kommer att
medföra att ramdirektivet får ytterligare positiva effekter, och detta i sin tur kommer att göra
det enklare för förslaget till förordning att fullt ut fungera som en enklare, gemensam rättslig
ram för dem som verkställer det.


