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Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG 
av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG 
och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad 
gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s 
konsumentskyddsregler (COM(2018) 185 final)  

 

Förslag om ny artikel 11a i direktiv 2005/29/EG (individuella rättsmedel)  

Svenska Bankföreningen instämmer i Näringslivets delegation för marknadsrätts 

(NDM) yttrande.  

Förslag om att Nr 11 i bilaga I i direktiv 2005/29/EG ska ersättas samt om 

en ny artikel 6a i direktiv 2011/83/EU (dold reklam) 

Svenska Bankföreningen välkomnar klargörandet att förbudet mot dold reklam inte 

bara gäller det redaktionella innehållet i medier utan även för resultat när 

konsumenter gör sökningar på nätet. Det förekommer t.ex. att konsumenter ges 

möjlighet att på webbplatser jämföra sparräntor eller krediterbjudanden, men där 

resultatet inte speglar verkligheten då alla marknadens aktörer inte omfattas trots att 

det ges sken av att så är fallet eller där jämförelsen utfaller till fördel för de företag 

webbplatsen har avtal med.  

 

Mot denna bakgrund är det också positivt att e-marknadsplatser föreslås blir skyldiga 

att i förhandsinformationen beskriva de viktigaste parametrarna för att bestämma 

rankning av olika erbjudanden. 
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Förslag om ändring i artikel 2 (d) i direktiv 2011/83/EU (betalning med 

personuppgift) 

Svenska Bankföreningen efterlyser i denna del en analys av förslagets 

konsekvenser på ett principiellt plan. Frågan om betalning med annat än monetära 

medel, särskilt personuppgifter, har aktualiserats i den konsumentpolitiska debatten 

under senare tid. Ett flertal frågeställningar uppstår dock kring den praktiska och 

rättsliga tillämpningen av att tillhandahållande av personuppgifter ska uppfattas som 

en betalning. En sådan reglering torde kräva ingående bedömning av användningen 

av personuppgifterna i det enskilda fallet. Frågan bör därför sättas i ett större 

perspektiv när det nu aktuella förslaget diskuteras.      

Ändringar i artikel 13 i direktiv 2005/29/EG, artikel 24 i direktiv 

2011/83/EU, artikel 8b i direktiv 93/13/EG  samt artikel 8 i direktiv 98/6/EG  

(påföljder) 

Svenska Bankföreningen instämmer i Näringslivets delegation för marknadsrätts 

(NDM) yttrande. 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Anders Dölling 

 


