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Remissvar angående EU Kommissionens förslag till direktiv om konsumentkrediter 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss 

och anför följande; 

 

Bakgrund 
EU-kommissionen har presenterat ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

konsumentkrediter. Förslaget är tänkt att ersätta befintligt direktiv från 2008 (2008/48EG) och 

som i svensk rätt införlivats i konsumentkreditlagen (2010:184). 

 

Av förslaget framgår att det kommer att medföra kostnader för företagen men förväntas också 

minska deras administrativa börda, tack vare större rättslig klarhet. 

 

Problembeskrivning 

NNR uppfattar att trots avsikten att uppnå större rättslig klarhet finns det stora oklarheter med 

förslaget, på flera punkter. 

 

Bland annat uppfattar NNR att ett avskaffande av det nuvarande undantagen (i Artikel 2, 

punkten 2, e och f.) för räntefria lån och lån under 3 månader samt för vilka endast obetydliga 

avgifter ska betalas föranleder frågan om inte vanliga fakturor dvs. betalningsanstånd faller in 

under tillämpningsområdet genom att betalningsanstånd ingår i definitionen av kreditavtal. 

NNR menar att om samtliga tillfällen då kunder faktureras med exempelvis 30 dagar netto 

skulle påverkas av förslaget i så motto att rutinerna för faktureringen behöver anpassas, 

innebär detta en stor administrativ börda för många företag. Denna administrativa börda 

måste klargöras och undersökas i detalj för att Regeringen ska kunna lämna relevant kritik till 

EU-kommissionen. 
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NNR uppfattar att det finns flera andra oklarheter med förslaget som behöver klargöras innan 

Regeringen går vidare i arbetet med Kommissionens förslag. Därför menar NNR att 

Regeringen behöver vidta ytterligare åtgärder när det gäller samråd med näringslivet, utöver 

detta remissförfarande. Ett fördjupat samråd (exempelvis vid muntligt möte) med företrädare 

för berörda branscher skulle kunna ge Regeringen viktiga indikationer på vilka oklarheter som 

behöver uppmärksammas. 

 

Slutsats 

NNR finner att ett fördjupat samråd med näringslivets företrädare är att rekommendera i detta 

ärende, innan Regeringen går vidare i sina kontakter med EU-kommissionen. 
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