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Nya befogenheter pa konsumentskyddsomradet(SOU 2019:12)
(Fi2019/00818)
Juridiska fakulteten i Uppsala har beretts tillfalle att yttz•a sig over betankandet Nya befogei~heter pa konsZrme~~tskyddsomr~adet(SOU 2019:12). De lagandringarna som foreslas ar en direlct foljd av reglezna i Europaparlamentets
och radets forordning(EU)2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar for konsumentskyddslagstiftningen. Forordningen skall bozja tillampas den 17 januari 2020.
De lamnade forslagen anknytei• nara till tidigare anpassningar till direktiv och
forordningar pa konsumentskyddsomradet eller foljer av de oppnare formuleringar som firms i sjalva forordningen. Forordningens »blandade karaktar«,
dar visa regler kan anvandas direkt medan ands verkar ge ut~ymme for nationella val, gor lagstiftarens uppgift svar. De overvaganden som gjorts i betankandet fiamstar dock i de fiesta fall som overtygande och det forefaller
inte finnas nags tekniska brister i de foreslagna lagreglerna.
Pa en punlct menar dock namnden att det vole onskvart med ytterligare beredning, namligen vad galley effektiviteten i skyldigheten att genomfora lcreditprovning nay konsumentkrediter lamnas. Vore det som antyds i betankandet pa s. 59-60, att bristande kreditprovning kunde angripas med reglerna i
avtalsvillkorslagen, slculle delta kunna ske redan idag, men sa verkar inte
vaia fallet. Den mojlighet som finnas enligt 57 § lconsumenticreditlagen att
meddela naringsidkaren en yarning som lean forenas med en sanktionsavgift
om skyldigheten att lcreditprova enligt 12 § samma lag inte foljs, anvands
dartill i mycket begransad omfattning. Mojligheten alt meddela forbud med
stod av bestammelsen att lamna lcrediter torde anvandas an mer sallan.
Slcyldigheten att genomfora lcreditprovning hay ocksa lange ansetts hora
samman med stabilitetshansyn. Slcyldigheten att lcreditprova konsumenter ger
darmed bara ett indirelct skydd av den enslcilda konsumenten. Systemstabilitetshansyn tillvaratas dartill primai~t av Finansinspelctionen och inte Konsumentverket. Skall den enskilda lconsumentens slcydd tillvaratas genom kreditprovning, boy darfor enligt namndens mening rattsfoljderna av att inte ha
genomfort lc~•editprovningen utformas pa annat satt. Ett forslag som kunde
fortjana fornyad vardering lades fram i promemorian Konsumentslcyddet
inom det finansiella omradet(PM Fi2005/1958). Forslaget gicic ut pa alt kreditgivarens fordran slculle sattas ned om lc~editpiovningen varit bristfallig.
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Nedsattningen skulle vara proportionell till vad en noggrann lcreditpi•ovning
skulle ha givit anledning att forutsatta att kredittagaren slculle lclara av att
betala tillbalca. Sadana civilrattsliga sanlctioner kan goi•a kravet pa kreditprovningen effelctivare an de instrument som firms idag.
Oaysett om man anser att den vag som nu antytts voce lamplig eller rote, ar
det fakultetsnamndens uppfattning att fragan om det yore mojligt att lcnyta
effektiva civilrattsliga sanktioner till bristande kreditprovning borde overvagas ytterligare. Forordningens lcrav ser rote ut att helt uppfyllas pa derma
punlct och andringar i konsumentkreditlagen bor darfor overvagas.
Falcultetsnamnden lamnar i ovrigt betanlcandets forslag utan anmarkning eller
vidare kommentar.

Foislag till yttrande i detta arende har upprattats av professor Torbjorn Ingvarsson. Yttrandet har pa delegation avgivits av Juridiska falcultetens dekanus, professor Mattias Dahlberg.
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