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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-02-28 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Ella Nyström och Stefan Lindskog 

samt justitierådet Per Classon  

 

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 20 februari 2020 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486), 

2. lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i  

    konsumentförhållanden, 

3. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, 

4. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster, 

5. lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315), 

6. lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med 

    bostadskrediter, 

7. lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande  

    produkter, 

8. lag om ändring i lagen (2019:59) med kompletterande    

    bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning. 
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige 

Henrik Berthels. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande.  

 

Förslaget till lag om ändring i marknadsföringslagen  

 

51 § 

 

Det föreslagna tillägget i första stycket är onödigt och kan utgå. Det 

följer av allmänna principer att en näringsidkare vars webbplats eller 

marknadsföring berörs av ett varningsmeddelande kan överklaga 

beslut om sådant meddelande.  

 

Motsvarande justering bör göras i 15 § första stycket i förslaget till lag 

om ändring i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s 

geoblockeringsförordning. 

   

Förslaget till lag om ändring i lagen om avtalsvillkor i 

konsumentförhållanden  

 

8 a §  

 

Det nya andra stycket har getts en något annorlunda språklig 

utformning jämfört med de korresponderande bestämmelserna  

som föreslås i 44 § andra stycket i förslaget till lag om ändring i 

marknadsföringslagen och 7 § andra stycket i förslaget till lag  

om ändring i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s 

geoblockeringsförordning. Något skäl till skillnaden har inte 

framkommit och framstår som oavsiktlig. Bestämmelsen bör  

därför justeras så att den ges samma språkliga utformning som  

de korresponderande bestämmelserna.  
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Förslaget till lag om ändring i lagen om elektronisk kommunikation 

 

6 kap. 22 § första stycket 10 och 12 

  

Bestämmelserna avser uppgiftsskyldighet i ärenden om tillsyn över 

efterlevnaden av de i punkterna angivna bestämmelserna. Det bör 

komma till uttryck språkligt. Tillsyn över bestämmelserna ankommer 

på lagstiftaren, inte på tillsynsmyndigheten. Lydelserna bör därför 

justeras enligt följande. 

 

…. i ett ärende om tillsyn över efterlevnaden av.… 

 

Accepteras Lagrådets förslag bör även rubriken närmast före  

8 kap. 3 a § samt 8 kap. 3 b § i förslaget till lag om ändring i lagen 

om betaltjänster, 14 kap. 2 a § i förslaget till lag om ändring i 

läkemedelslagen och 5 kap. 4 b § i förslaget till lag om ändring i 

lagen om verksamhet med bostadskrediter justeras i enlighet med 

det sagda.  

 

Övriga lagförslag  

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.  

 

 

 


