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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 maj 2015 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring. 
 
Advokatsamfundet anser att ett förtydligande bör göras i 7 § marknadsföringslagen, tredje 
stycket, p. 2, i syfte att åstadkomma att denna bestämmelse motsvarar ordalydelsen i 
artikel 9 punkt c i direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets 
direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 
2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv 
om otillbörliga affärsmetoder) (Direktivet). 
 
I övrigt har Advokatsamfundet ingen erinran mot förslagen i promemorian. 
 
Allmänna synpunkter 

 
Bristfälligt införlivande av särskilda bestämmelser 
 
Europeiska kommissionen har i den formella underrättelsen av den 26 september 2014 – 
utöver att konstatera avsaknaden av genomförande i svensk rätt av samtliga kriterier i 
direktivets artikel 9 om trakasseri, tvång och otillbörlig påverkan – identifierat ett antal 
problem där de nationella åtgärderna inte innebär ett godtagbart införlivande av direktivet. 
Kommissionen har i det sammanhanget anfört att ett huvudproblem med Sveriges 
införlivande av direktivet är det faktum att de bestämmelser som genomför direktivet, 
åtminstone i viss grad, följer ett annat tillvägagångssätt än direktivet, vilket inte garanterar 
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att direktivets innehåll återspeglas i sin helhet. Kommissionen har bland annat framfört 
kritik mot ett bristfälligt och/eller otillräckligt införlivande i svensk rätt av direktivets 
artikel 2 h med begreppet ”god yrkessed”, artikel 6.1 b och c avseende produktens 
utmärkande egenskaper, artikel 6.2 avseende otillåten jämförande reklam och 
underlåtenhet att följa uppförandekoden samt artikel 7.1 och 7.2 om vilseledande 
underlåtenhet. Regeringen har i svar till kommissionen den 26 november 2014 vidgått att 
det finns ett värde i att förtydliga de svenska lagreglerna, men enbart i den del som rör 
genomförande av direktivets artikel 9. 
 
Enligt Advokatsamfundets uppfattning finns det en risk för att kommissionen, efter 
beaktande av de förklaringar som har lämnats av regeringen, vidhåller att de nationella 
åtgärderna i vissa avseenden inte uppnår det resultat som eftersträvas genom direktivet. 
Det skulle mot bakgrund av detta kunna finnas anledning för regeringen att överväga 
ytterligare lagändringar än de som föreslås i promemorian. Utöver detta påpekande tar 
dock inte Advokatsamfundet upp denna fråga i sitt remissyttrande, då promemorian inte 
innehåller något beredningsunderlag i övriga delar, som tas upp i kommissionens formella 
underrättelse. 
 
Förslag till lag om ändring i 7 § marknadsföringslagen 
 
Av den föreslagna lydelsen, vilken avser ett nytt tredje stycke i 7 § marknadsföringslagen, 
framgår vilka omständigheter som ska beaktas vid fastställande av om marknadsföringen 
är aggressiv genom att den innefattar trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot eller annat 
aggressivt påtryckningsmedel. 
 
Advokatsamfundet noterar att den föreslagna lagtexten avviker, i ett smärre men icke 
desto mindre viktigt avseende, från ordalydelsen i punkten c i direktivets artikel 9. Av 
nämnda punkt i direktivet framgår att, vid fastställande av huruvida en affärsmetod 
innebär trakasseri, tvång, inbegripet fysiskt våld, eller otillbörlig påverkan, följande ska 
beaktas: 
 
”Om näringsidkaren för att påverka konsumentens beslut avseende produkten utnyttjar ett 

speciellt missöde eller omständigheter som näringsidkaren känner till [anm: egen 
understrykning] och som är av sådan vikt att de försämrar konsumentens omdöme.” 
 
Av direktivets ordalydelse följer alltså att näringsidkarens kännedom är ett relevant 
rekvisit. 
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I promemorian anges att de omständigheter, som har att beaktas enligt direktivets artikel 
9, bör komma till uttryck i lagtexten. I syfte att uppnå det föreslår Advokatsamfundet att 
även den ovan understrukna delen av punkt c i direktivets artikel 9, tas med i lagregeln, så 
att denna i stället får följande lydelse: 
 
”2. utnyttjar ett speciellt missöde eller omständigheter som näringsidkaren känner till och 
som kan försämra konsumentens omdöme för att påverka konsumentens beslut i fråga om 

produkten,” 
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