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Inledning
Beredd tillfälle att inkomma med remissvar rörande rubricerat förslag till ändring av Marknadsföringslagen regel om s.k. aggressiv marknadsföring, får Mäklarsamfundet redovisa
nedanstående synpunkter, i allt väsentligt utifrån mäklarbranschens perspektiv.
Mäklarsamfundets synpunkter
Såvitt är känt föreligger inte några problem avseende användning av s.k. aggressiv
marknadsföring inom mäklarbranschen. Mäklarsamfundet delar oaktat det den grundsyn
som det aktuella förbudet står för - att arbetsmetoder och marknadsföring som till sin
karaktär är att betrakta som aggressiv, ska vara förbjudet.
Mäklarsamfundet ställer sig dock frågande till den av EU-kommissionen framförda kritiken mot nuvarande reglering och vad som kan uppfattas som en antydan att avsaknaden
av rättspraxis på området skulle vara föranledd av hur den nuvarande regeln i Marknadsföringslagen är utformad. Avsaknaden av fällande domar kan lika väl bero på att metoder
som omfattas av lagrummet, inte i något nämnvärd omfattning förekommer inom svensk
marknadsföring.
Mäklarsamfundet vill erinra om att den nuvarande regleringen i form av en generalklausul
typiskt sett ger större utrymme vid rättstillämpningen att beakta andra omständigheter än
när otillåtna förfaranden räknas upp direkt i lagtexten på det sätt som nu föreslås.
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Då en exemplifiering direkt i lagen dock kan ha den enligt förslaget angivna effekten att
det är lättare för näringsidkarna att känna till vilka affärsmetoder som inte är tillåtna och
därmed medverka till att stävja tendenser i negativ riktning, är Mäklarsamfundet dock
beredda att tillstyrka förslaget.
Beträffande föreslagen tidpunkt för ikraftträdande och angivna konsekvenser av förslaget,
har Mäklarsamfundet inget att erinra.
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