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BILAGA 2 

Motiverat yttrande från Sveriges riksdag  

Riksdagen har prövat tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i 

kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen (COM(2018) 184) 

och kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

revidering av fyra konsumenträttsdirektiv (COM(2018) 185).  

Riksdagen är av den uppfattningen att det är viktigt att verka för ett högt 

konsumentskydd inom EU och att det ofta krävs åtgärder på EU-nivå för att 

uppnå detta. Riksdagen delar därför kommissionens bedömning att det krävs 

ytterligare åtgärder på EU-nivå för att främja gränsöverskridande handel och 

motverka gränsöverskridande överträdelser av konsumentskydds-

lagstiftningen. Riksdagen anser också att förslagen i huvudsak är förenliga 

med subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen. 

Riksdagen har dock invändningar när det gäller de delar av förslagen som 

innehåller anvisningar om hur intäkter från böter eller motsvarande 

sanktionsavgifter bör fördelas. Riksdagen anser att det på EU-nivå bör finnas 

regler om effektiva och avskräckande sanktioner för att upprätthålla ett högt 

konsumentskydd. Däremot är det enligt riksdagen inte nödvändigt att på EU-

nivå införa anvisningar om hur medlemsstaterna ska fördela böter eller 

motsvarande sanktionsavgifter. Dessa åtgärder går utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå en väl fungerande inre marknad och säkerställa ett 

högt konsumentskydd. 

Hur böter eller sanktionsavgifter används är ofta nära sammankopplat med 

hur det nationella tillsynssystemet är utformat. Vissa medlemsstater har, 

liksom Sverige, ett administrativt förfarande där en statlig myndighet vidtar 

åtgärder. Andra system bygger på ett processrättsligt eller civilrättsligt 

förfarande. Medlemsstaterna bör kunna bibehålla sina system, och i det ingår 

att besluta om hur inkomna böter och sanktionsavgifter används. 

Riksdagen anser sammanfattningsvis att kommissionens två direktivförslag 

i dessa delar går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de angivna målen 

och att de därmed strider mot proportionalitetsprincipen. Direktivförslagen är 

därför i sin nuvarande utformning inte heller i alla delar förenliga med 

subsidiaritetsprincipen. 


