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Direct Selling Sweden välkomnar ”New Deal for Consumers” och kommissionens mål att uppdatera 
befintliga EU-regler och ramverk genom att föreslå riktade tillägg till rådande EU-regler. Vi vill dock 
påpeka vikten av att föreslagna tillägg begränsas och inte medger ytterligare förändringar i gällande 
regelverk, vilka uppges ha fungerat väl för såväl kunder, företag som myndighetsutövare. 
 
Dörrförsäljning 
Bland föreslagna regler har EU-kommissionen inkluderat regler riktade mot dörrförsäljning. Mer 
specifikt har kommissionen föreslagit, i artikel 1 av förslaget, en förändring som föreskriver att: 
 
”Detta direktiv hindrar inte medlemsstaterna från att anta bestämmelser för att skydda konsumenternas 
legitima intressen vad gäller aggressiv och vilseledande marknadsföring eller aggressiva och vilseledande 
försäljningsmetoder i samband med en näringsidkares icke begärda besök i konsumentens hem, eller 
kommersiella utflykter som organiseras av näringsidkaren i syfte att marknadsföra eller sälja produkter till 
konsumenter, under förutsättning att sådana bestämmelser är motiverade med hänsyn till allmän ordning 
eller skyddet av respekten för privatliv.” 
 
 
Med andra ord skulle kommissionens förslag göra det möjligt för medlemsstaterna att begränsa eller 
förbjuda marknadsföring/försäljning i samband med dörrförsäljning om den är aggressiv eller 
vilseledande och om ett sådant förbud kan motiveras av hänsyn till allmän ordning eller skydd av 
privatlivet. När man läser denna bestämmelse kan man se kommissionens avsikt att hålla en balans 
mellan näringsidkare som bedriver dörrförsäljning och konsumenter med syfte att stärka 
konsumentskyddet, vilket i sig är behjärtansvärt.  
 
Vi tror emellertid att förslaget varken är ändamålsenligt eller proportioneligt. Till att börja med 
finns det inget underlag presenterat av kommissionen, som stöder att dörrförsäljning skall ha varit 
ett problem för konsumentskyddet inom EU. Det har inte framkommit några krav på lagändringar 
vad gäller dörrförsäljning i någon av de rapporter kommissionen tagit fram utifrån 
konsumentregelverket (Consumer REFIT). Inte ens i den konsekvensanalys som bifogats förslaget har 



det funnits något underlag som redogör för varför lagstiftningsåtgärden (liksom den särskilda 
bestämmelsen) valdes av kommissionen. Kommissionen konstaterar att dörrförsäljning inte 
omfattades av konsekvensbedömningen, eftersom några nationella begränsningar för dörrförsäljning 
"inte har några eller mycket begränsade gränsöverskridande konsekvenser" utan att närmare 
förklara varför det ser ut så här och utan att lägga fram något underlag för detta uttalande. 
 
Kommissionens förslag indikerar i den inledande sammanfattningen att det ”klargör” 
medlemsstaternas frihet att tillsätta regler för särskilda former av handel som inte är knuten till en 
fysisk butik/nätbutik. Detta är dock inte korrekt då Direktivet on otillbörliga affärsmetoder som 
tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter (”Direktivet”) är ett fullharmoniseringsdirektiv 
som inte tillåter medlemsstaterna att behålla eller anta mer restriktiva nationella åtgärder än de som 
fastställs i EU-direktivet, vilket implementerats i svensk lag genom Marknadsföringslagen (2008:486). 
Det här togs också upp av EU-domstolen i mål C421/12 den 10 juli 2014 (EU-kommissionen mot 
Belgien), då domstolen slog fast att ”nationella regler som förbjuder verksamheter som inte är 
listade i Annex I, och som inte inhämtat individuella analyser huruvida praxis är "otillbörliga", är 
olagligt och strider mot Direktivets fullharmoniseringssyfte. 
 
Kommissionen har vidare introducerat EU-regler i förslaget för att möjliggöra nationella regler eller 
förbud mot aggressiva eller missledande försäljningsmetoder när det kommer till dörrförsäljning. 
Likväl är aggressiv dörrförsäljning redan förbjudet genom Direktivet / Marknadsföringslagen: 
under Direktivets punkt 25 i kapitel I (företagens svarta lista) framgår att ”personliga besök i 
konsumenters hem där försäljaren ignorerar att konsumenten ber dem lämna eller att inte 
återvända” är förbjudet. Förbudet mot all missledande försäljning (liksom aggressiv sådan) är en av 
hörnstenarna i Direktivet och som sådant är missledande dörrförsäljning redan de facto förbjudet 
under direktivet. 
 
Direktivet är ett viktigt policydokument och verktyg när det kommer till att ge EU ett effektivt 
ramverk mot oseriösa affärsmetoder och har av majoriteten av konsumentföreningar identifierats 
som ett rättsligt verktyg med positiv påverkan på konsumentskyddet1. Att tillåta nationella regler och 
förbud skulle därför avvika från direktivets full-harmoniseringsprincip och därmed äventyra 
direktivets resultat och mål att göra den inre marknaden större och uppmuntra till 
gränsöverskridande handel. Att tillåta avvikande nationella regelverk är att ta ett steg bakåt och att 
rikta in sig på dörrförsäljning när det finns andra säljkanaler som skapat större problem för 
konsumenterna2 äventyrar en rättvis marknad. 
 

Den föreslagna ändringen i Direktivet skulle tillåta nationella regelverk som avsevärt begränsar 
möjligheterna till dörrförsäljning, men bara om ”det är motiverat med anledning av allmän ordning 
eller för att skydda rätten till privatliv”. Tidigare praxis har dock visat att det råder stora skillnader 
kring hur olika medlemsländer tolkar allmän ordning och skydd av rätten till privatliv, vilket riskerar 
leda till stora variationer i hur nationalla regelverk kommer se ut. Vi finner det även högst tveksamt 
om förbud mot dörrförsäljning någonsin kan vara motiverat av allmän ordning eller skyddet av rätten 
till privatliv - under alla omständigheter torde det i vart fall strida mot proportionalitetsprincipen. Vi 
är mycket bekymrade över användandet av så vaga och generella termer som bas för att reglera 
lagliga försäljningskanaler. Vi förstår att kommissionens avsikter är goda och att man sökt uppnå ett 
balanserat angreppsförfarande, men vi fruktar att införandet av ett sådant undantag kan komma att 
användas som en möjlighet för ett antal medlemsstater att reglera dörrförsäljning mycket strikt och i 
strid med gällande inre marknadsprinciper. 
 
För att sammanfatta: Ett gediget och effektivt lagramverk för oseriös handel oavsett handelskanal, 
inklusive dörrförsäljning, har redan antagits genom Direktivet. Att lägga till fler regler för att på vaga 
grunder möjliggöra för medlemsländerna att implementera ytterligare begränsningar specifikt för 
dörrförsäljning kommer inte eliminiera existerande eller potentiell framtida aggressiv försäljning. Vad 



som är ännu viktigare och mer relevant vore att ha en bättre och starkare efterlevnad av befintliga 
regler inom alla medlemsstater. Ett exempel på förebyggande arbete är att kommissionen 
kommunicerar regelverket och gör informationskampanjer riktade mot konsumenter för att hjälpa 
dem att kunna identifiera olagliga metoder och därmed också kunna använda sina lagliga rättigheter 
som skydd, något som handeln också skulle stödja till fullo. 
 
Rätt till återkallelse 
Kommissionen överväger att ta bort: (a) ångerrätten, där konsumenterna har använt varan mer än 
vad som är nödvändigt för att konstatera dess skick, karaktär och funktionalitet; (b) näringsidkarens 
skyldighet att ersätta konsumenten innan varan har kommit åter (inte bara reklamationsdokumentet 
som i dag). 
 
Vi välkomnar detta initiativ som tagits av kommissionen, då det riktar sig mot de svårigheter  som 
handlare möter när kunder lämnar tillbaka varor använda på ett sätt som gör det omöjligt för 
handlaren att sälja dem vidare. Och samtidigt som vi håller med om att ångerrätten är väsentlig för 
konsumenten, tror vi att reglerna som är föreslagna ovan, skapar en rättvis balans mellan 
konsumentens och handlarens rättigheter och att den vill få bort onödiga kostnader för många 
företag och SME:s som står med varor som är omöjliga att sälja vidare. Enligt 
marknadsundersökningen har kostnader och oproportionerliga bördor som härstammar från dessa 
situationer erkänts inte bara av näringsidkare utan också av konsumentorganisationer och nationella 
myndigheter.3 

 

Ett antal problem har identifierats av flera företagarorganisationer och företag i den nätbaserade 
marknadsundersökningen, såsom frågor kring hur stort det minskade värdet är liksom hur man 
återfår det värdet från konsumenterna. Sådana frågeställningar uppnår inte den nödvändiga 
balansen och åtaganden som ska finnas mellan handlare och konsumenter och har skapat en 
oproportionerlig börda för företagen. 
 
Vi välkomnar också kommissionens förslag att återbetalning inte ska ske förrän den returnerade 
varan nått säljaren. Såsom det ser ut i dag måste säljaren ersätta konsumenten utan att först kunna 
undersöka den återlämnade varan. Detta både kan och har missbrukats av konsumenter. 
 
Straff 
Kommissionens förslag förordar att straff till följd av överträdelser av EU:s konsumentlag ska vara 
effektiva, proportionerliga och avskräckande. Innan nivån på bestraffningar bestäms måste 
medlemsstaterna ta ställning till ett antal kriterier listade i förslaget. När det gäller utbredda 
överträdelser föreslår kommissionen att medlemsstaterna ska kunna sätta en maxnivå för 
bötesbelopp som åtminstone är 4 % av årsomsättningen i det aktuella medlemslandet. 
 
Vi välkomnar Europeiska kommissionens inställning att fastställa ett antal faktorer som ska tillämpas 
av de nationella myndigheterna innan bötesbeloppet bestäms. Denna lista bör emellertid innehålla 
ytterligare element, såsom skadorna som konsumenten lidit, liksom förekomsten av flera olika 
överträdelser som begåtts i ett enskilt fall. 
 
Vad gäller harmoniseringen av straff för utbredda överträdelser, bör det åter upprepas att 
kommissionen har misslyckats med att bevisa ett sammanhang mellan straff och bättre tillämpning 
av EU:s konsumentlagstiftning. En större harmonisering av straffen kommer inte att avskräcka 
oseriösa handlare från att bryta mot EU:s konsumentlag. Å andra sidan, en strikt tillämpning, bland 
annat, tillsammans med ett starkare stöd från konsumentrådgivande myndigheter (genom större 
ekonomisk stöttning och mer personal) är nyckeln till att stoppa olagligt beteende. Vi tror inte heller 
att använda årsomsättningen som bas för att fastställa bötesbelopp är rätt väg framåt. Inom 
detaljhandeln kan årsomsättningen vara hög men vinsten låg, därför kan kommissionens förslag 



riskera försätta företag i konkurs vilket förefaller synnerligen oproportioneligt. Vidare så håller vi inte 
med om att det ska vara möjligt att tillåta mer än 4 % av den årliga omsättningen om en medlemsstat 
önskar det: Det kommer återigen att medge differentierade straff och kommer inte att uppfylla 
kommissionens avsikt att huvudsakligen harmonisera straffsatserna inom EU. 
 
Rätten till ersättning för otillbörliga affärsmetoder 
Kommissionens förslag skulle kräva att medlemsstaterna tillhandahåller individuella åtgärder när 
konsumenterna utsätts för oärliga affärsmetoder. Enligt förslaget, som ett minimum bör de 
avtalsmässiga åtgärderna från medlemsstaterna innefatta rätten till uppsägning av kontrakt medan 
icke-avtalsmässiga åtgärder bör omfatta åtminstone rätten till ersättning för skador. Vi välkomnar 
rätten för konsumenten att få en individuell bedömning när denne utsatts för oseriösa 
affärsmetoder. Det kommer att säkerställa en rättvisare konkurrenssituation handlare och företag 
emellan och kommer att stärka konsumentskyddet. Emellertid så är vi skeptiska till valet av 
miniminivåerna satta av kommissionen.  
 
Rörande kontraktsbrott har kommissionen föreslagit att ett minimum är uppsägning av kontrakt. 
Emellertid så bör det noteras att det finns mindre extrema mått, såsom prisnedsättning vilket redan 
erbjuds av vissa medlemsstater och vilket inte är inkluderat i förslaget som en minimi-rättighet. 
 
En annan fråga som behöver klargöras är vilket direktiv som kommer att vara tillämpligt när oseriös 
handel leder till att det som köps inte överensstämmer med det som avtalats: Kommer det att bli det 

s k konsumentköpsdirektivet eller direktivet om otillbörliga affärsmetoder?  
 
När det gäller icke-avtalsmässiga åtgärder är det inte klargjort vilka sorts ”skador” kommissionen 
menar kommer att omfattas.  Eftersom regelverket anger minimiumrättigheter för konsumenter 
borde endast skadade varor omfattas av förslaget (exklusive ex vis förlorad tid eller psykiskt lidande). 
Det borde klargöras i förslaget. 
 
 
Med vänlig hälsning  
Krister Fraser 
Ordförande/ VD, Direct Selling Sweden 
www.directsellingsweden.se 

 
 

 

1 Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law – Final report Part 1(Main report)-page 33. 
 
2 According to the results of the Commission’s recent public consultation regarding the fairness of commercial practices and 
contract terms, on the total number of incidents where consumers have been reportedly misled by traders’ marketing 
practices, door-to-door sales account only for 5%, whereas online sales accounted for 18% and shops for 13%.   
3According to the Commission Report on the summary of the results of the online public consultation, 7 of 16 consumer 
associations and 10 of 16 MS authorities also acknowledged that traders may face burden due to these rights.   
 

 


