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Regellättnader på värdepappersmarknaden och
några frågor om referensvärden
Konsumentverket begränsar sitt yttrande till de delar som rör myndighetens
uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen.
6.5.1 Information till kunder i elektroniskt format
Konsumentverket har inga synpunkter på implementeringen av ändringarna.
Verket motsätter sig inte heller en utfasning av pappersbaserad information på
lång sikt, inte minst ut ett hållbarhetsperspektiv. Detta får dock inte ske på ett
sätt som riskerar att urholka konsumentskyddet. I nuläget anser
Konsumentverket därför att det är olyckligt att en huvudregel om elektronisk
information beslutats i ändringsdirektivet, då det utgör en risk för att vissa
konsumenter inte kommer att erhålla fullständig information. Även om dagens
samhälle blir alltmer digitalt är det långt ifrån alla konsumenter som har
tillgång till digitala lösningar. Konsumentverket anser därför att den
pappersbaserade informationen även fortsättningsvis skulle funnits kvar som
huvudregel, med möjlighet för konsumenten att välja om denne istället vill ta
del av informationen i varaktig digital form. Genom denna ordning skulle
risken för att konsumenter går miste om nödvändig information minska.
6.5.2 Information om kostnader och avgifter i efterhand
Konsumentverket har inga synpunkter på implementeringen av ändringarna.
Liksom i punkten ovan vill verket dock påtala att ändringarna riskerar att
försvaga konsumentskyddet.
Nuvarande ändringar stadgar att konsumenten ska ha rätt att samtycka till att
erhålla kostnadsinformation i efterhand. Det framgår inte av promemorian hur
ett sådant samtycke ska ges eller hur informationen om samtycket ska
presenteras.
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Konsumentverket vill poängtera att det är mycket viktigt att informationen om
samtycke framställs på ett tydligt sätt, för att ge konsumenten förutsättningar
att göra ett medvetet val.
I övrigt har Konsumentverket inga synpunkter på förslaget.
__________________________
Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I
handläggningen har föredragande jurist Anna K Hult och jurist Anna
Gunnarsson deltagit.
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