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Svar på remiss av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 
DIREKTIV om ändring av direktiven 2005/29/EG och 
2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna 
omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga 

affärsmetoder och bättre information 

TechSverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar drygt 1 400 
företag verksamma i Sverige inom techsektorn. Företagen har tillsammans närmare  
100 000 anställda. TechSverige är en av nio samverkande bransch- och 
arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega.  

TechSverige tackar för möjligheten att få lämna kommentarer på denna remiss. Vi vill ge 
vårt generella stöd till kommissionens förslag om att ändra de två direktiven som skyddar 
konsumenternas rättigheter på unionsnivå (direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder och direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter) för att vidta åtgärder 
mot falska miljöpåståenden och för att bidra till en mer hållbar konsumtion och en cirkulär 
grön ekonomi samt harmoniserade regler inom EU. Att främja konkurrens på lika villkor är 
av grundläggande vikt, då vilseledande metoder, ”green washing” och ofullständig 
information till konsumenterna skadar den inre marknaden. 

Men regler som gäller för europeiska företag måste också tillämpas när företag utanför 
EU säljer direkt till europeiska konsumenter. Produkter från länder utanför EU har i 
många studier visat sig inte uppfylla EU:s miljö- och säkerhetsstandarder. Kommissionen 
och medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att säkerställa att lika villkor gäller genom 
att kontrollera att dessa tredjelandsföretag följer EU:s regelverk.  

Vil vill även peka på kopplingen till annat pågående EU-arbete och lagstiftning, t.ex. 
kommissionens förslag till ny ekodesignförordning (inkl. produktpass) och förslag om 
rätten till reparation, som också kommer att reglera vilken information som ska ges till 
konsumenter. Det är viktigt att undvika dubbelreglering, olika krav i olika regelverk eller 
informationsgivning i parallella spår då det skapar administrativt merarbete för företagen, 
som i slutändan drabbar konsumenterna. Det måste tydligt framkomma hur dessa olika 
regelverk ska förhålla sig till varandra. Det måste vara lätt för företagen att göra rätt. 

Det vore önskvärt med ett förtydligande i beaktandesats 22 om att det är tillverkaren som 
behöver uppfylla de krav som ställs upp där och för de föreslagna ändringarna i direktiv 
2011/83/EU genom att tillhandahålla sådan information till näringsidkaren när sistnämnda 
förväntas förmedla sådan information vidare från tillverkaren till konsument enligt 
beaktandesats 33. Det skulle innebära ökad administration för näringsidkarna om de ska  
behöva omarbeta information från en tillverkare så att den ska uppfylla kraven i 
tillgänglighetsdirektiv 2019/882/EU. Därför är det viktigt att dela upp och placera ansvaret 
och informationsskyldigheten på ett proportionellt sätt i leverantörskedjan. 

TechSverige vill även tydliggöra att det är viktigt att förstå att information om 
produkternas kapacitet och livslängd inte alltid är lätt att förutse flera år i förväg och att 
underhålla och tillhandahålla stora mängder reservdelar kommer att driva på 
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kostnaderna, samtidigt som livslängd inte sällan beror på hur en produkt används av 
konsumenten.  

Slutligen vill vi peka på att det vid genomförande i svensk lagstiftning är viktigt att inte 
överimplementera direktivets krav, för att undvika nationella särregleringar till nackdel för 
svenskt företagande och konkurrens i förhållande till övriga företag i EU och globalt. 
 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

Christina Ramm-Ericson   Frida Faxborn 

Näringspolitisk chef   Näringspolitisk expert 
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