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KORTFATTAD MOTIVERING

A. Förslagets innehåll

Med detta förslag till en gemensam europeisk köplag vill kommissionen befria den inre 
marknaden från de hinder som följer av skillnaderna mellan medlemsstaternas avtalsrätt. 
Genom detta instrument införs i den nationella lagstiftningen ett alternativt regelverk med 
avtalsrättsliga bestämmelser som näringsidkaren kan välja (s.k. opt-in) om konsumenten 
uttryckligen tillstyrker detta. Detta valfria instrument kan endast väljas i samband med 
gränsöverskridande försäljningsavtal som avser varor, digitalt innehåll och därmed 
sammanhängande tjänsteavtal, om dessa avtal ingås mellan en näringsidkare och en 
konsument (B2C) eller mellan näringsidkare när minst en av dessa är ett litet eller medelstort 
företag (B2B). Medlemsstaterna kan själva utöka tillämpningsområdet till att omfatta rent 
interna avtal och B2B-avtal som inte berör något litet eller medelstort företag. 

Enligt kommissionen kan en enhetlig avtalsrätt sänka transaktionskostnaderna för 
näringsidkare, särskilt för små och medelstora företag. Med det föreslagna systemet ska 
konsumenten kunna dra nytta av ett större och mer konkurrenskraftigt produktutbud och en 
hög konsumentskydds- och rättssäkerhetsnivå.

B. Föredragandens kommentarer

Avtalsrättsliga skillnader utgör ett hinder, även om de definitivt inte är det största hindret. 
Ändå bör också detta hinder avlägsnas i den utsträckning det är möjligt. För ECON-utskottets 
föredragande gäller det att koncentrera sig på de konkreta ekonomiska följderna av detta 
förslag och på att maximera förslagets mervärde, såväl för företagen som för konsumenterna. 

Nyckelfrågan är om kostnaderna för den befintliga mångfalden väger tyngre än kostnaderna 
för detta nya system. I detta sammanhang bör man också beakta att den rättsliga ramen för 
gränsöverskridande försäljningsavtal för närvarande håller på att förändras genom det nyligen 
antagna direktivet om konsumenträttigheter, lagstiftningsförslagen om alternativ tvistlösning 
och tvistlösning via internet och den planerade utvärderingen av Rom I-förordningen 2013. 
Ändå, och trots den inte helt entydiga konsekvensbedömningen, verkar det rimligt att ett 
valfritt och enhetligt system kan erbjuda ett mervärde för den inre marknaden. Av de berörda 
organisationernas reaktioner på detta förslag framgår dock att deras bedömning av de 
förväntade ”fördelarna” är ganska blygsam. För att näringsidkarna verkligen ska välja 
instrumentet måste det erbjuda ett tydligt mervärde. Således måste den konkreta utformningen 
av detta enhetliga system göras på sådant sätt att det blir tydligt, erbjuder största möjliga 
rättssäkerhet och inte medför några avskräckande merkostnader. Vidare måste konsumenterna 
kunna lita på en hög konsumentskyddsnivå. 

Eftersom de komplicerade förhandlingarna om direktivet om konsumenträttigheter har visat 
på gränserna för en maximal harmonisering (som en s.k. first best-valmöjlighet) stöder 
föredraganden valet av ett valfritt instrument. 

Vidare välkomnar föredraganden att man tagit med B2B-avtalsförbindelserna i detta förslag. 
Även i sina yrkesförbindelser har små och medelstora företag nämligen nytta av lägre 
juridiska kostnader. Dessutom framgår det av konsekvensbedömningen att det ligger en stor 
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potentiell ekonomisk vinst just i att förenkla förhandlingarna mellan små och medelstora 
företag. Vidare erkänner man på detta sätt att de små och medelstora företagen ofta har en 
svagare förhandlingsposition i B2B-förbindelser. Föredraganden ställer sig således också 
positiv till den bindande karaktären hos bestämmelserna om betalningsförseningar bland 
yrkesutövare. Detta köplagsinstrument bör dock anpassas mer till de små och medelstora 
företagens behov. 

I förslaget har ett antal viktiga beståndsdelar i avtalsförbindelser inte reglerats, vilket gör att 
företag eventuellt fortfarande kommer att behöva inhämta rådgivning om utländsk lagstiftning 
och att den avsedda rättssäkerheten uteblir. Vad som framför allt är problematiskt är bristen 
på bestämmelser om överföring av äganderätt. Därför måste man senast i samband med den 
första utvärderingen undersöka om också de punkter som tas upp i skäl 27, särskilt överföring 
av äganderätt, måste regleras i denna förordning. 

Även om finansiella tjänster, i enlighet med ett tidigare betänkande från Europaparlamentet, 
principiellt ligger utanför förordningens tillämpningsområde måste detta på vissa punkter 
förtydligas ytterligare.

Eftersom detta instrument särskilt inriktas på att begränsa små och medelstora företags 
kostnader för gränsöverskridande handel måste kommissionen i samråd med de representativa 
organisationerna konkretisera den europeiska köplagen i form av modellavtal. Detta kommer 
att gynna rättssäkerheten och användarvänligheten.

Slutligen litar föredraganden på att det ansvariga utskottet JURI och det rådgivande utskottet 
IMCO, med tanke på de berörda organisationernas oro, kommer att ta itu med de många 
terminologiska oklarheterna, behovet av att utesluta att tillämpningen av artikel 6.2 i Rom I-
förordningen leder till att de konsumenträttigheter som regleras i köplagen ändå måste ge vika 
för strängare nationella bestämmelser, oklarheten i artiklarna 8 och 9 i förordningen och en 
bättre balans mellan näringsidkarnas och konsumenternas rättigheter och skyldigheter, så att 
systemet blir tillräckligt attraktivt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

(19a) Finansiella tjänster bör med tanke 
på deras särskilda karaktär inte omfattas 
av denna förordnings 
tillämpningsområde. När det gäller 
tillämpningen av denna förordning bör 
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begreppet finansiella tjänster omfatta 
bland annat tjänster som tillhandahålls 
och verksamhet som bedrivs av följande 
aktörer: kreditinstitut, finansiella institut 
och företag som tillhandahåller anknutna 
tjänster enligt artikel 4.1, 4.5 respektive 
4.21 i direktiv 2006/48/EG, 
försäkringsföretag, återförsäkringsföretag 
eller försäkringsholdingbolag enligt 
artiklarna 13.1, 13.2, 13.4, 13.5 och 
212.1 f i direktiv 2009/138/EG, 
värdepappersföretag enligt artikel 3.1 b i 
direktiv 2006/49/EG, 
betaltjänstleverantörer enligt artikel 4.9 i 
direktiv 2007/64/EG, utgivare av 
elektroniska pengar enligt artikel 2.3 i 
direktiv 2009/110/EG, kreditförmedlare 
eller andra tillhandahållare än 
kreditinstitut enligt artikel 3 e respektive i 
i direktiv …/…/EG [förslag till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om bostadslåneavtal] och kreditgivare 
eller kreditförmedlare enligt artikel 3 b 
respektive f i direktiv 2008/48/EG. Även 
utförandet av valutaväxlingstjänster bör 
betraktas som en finansiell tjänst.

Motivering

Föredraganden anser att det är önskvärt att uteslutningen av finansiella tjänster från 
förordningens tillämpningsområde uttryckligen nämns i ingressen och att man lägger till en 
icke uttömmande specifikation av denna kategori.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den gemensamma europeiska 
köplagen bör bygga på avtalsfrihet som 
vägledande princip. Partsautonomin bör 
endast begränsas när och i den utsträckning 
det är absolut nödvändigt, särskilt av 
konsumentskyddsskäl. När sådana skäl 

(30) Den gemensamma europeiska 
köplagen bör bygga på avtalsfrihet som 
vägledande princip. Partsautonomin bör 
begränsas endast när och i den utsträckning 
det är absolut nödvändigt, särskilt av 
konsumentskyddsskäl och för att skydda 



PE491.011v02-00 6/14 AD\915154SV.doc

SV

föreligger är det viktigt att tydligt klargöra 
bestämmelsernas tvingande natur.

små och medelstora företag. När sådana 
skäl föreligger är det viktigt att tydligt 
klargöra bestämmelsernas tvingande natur.

Motivering

Även om avtalsfriheten mycket riktigt är väsentlig måste man också tydligt erkänna och vid 
behov åtgärda det faktum att de små och medelstora företagen har en svagare 
förhandlingsposition i vissa B2B-förbindelser.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) För att den gemensamma 
europeiska köplagen ska bli så 
användarvänlig som möjligt för 
näringsidkarna, särskilt för små och 
medelstora företag, och som en 
uppföljning av Europaparlamentets 
rekommendationer bör kommissionen i 
samråd med representativa konsument-
och näringslivsorganisationer utarbeta 
europeiska modellavtal på EU:s samtliga 
officiella språk.

Motivering

Såväl den beklagliga komplexiteten i det aktuella förslaget som bristen på intern juridisk 
sakkunskap hos små och medelstora företag gör det mycket önskvärt att upprätta europeiska 
modellavtal.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 34b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34b) Vidare bör kommissionen anordna 
utbildningar för såväl rättstillämpare som 
representativa branschvisa och 
branschövergripande 
näringslivsorganisationer. Den bör också 
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tillhandahålla information om hur denna 
förordning samspelar med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
.../.../EU av den ... om alternativ 
tvistlösning för konsumenter1 och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr xxxx/xxxx av den ... 
om tvistlösning online vid 
konsumenttvister2.
__________________
1 EUT L …
2 EUT L …

Motivering

Branschvisa och branschövergripande näringslivsorganisationer spelar ofta en viktig roll när 
det gäller att göra sina medlemmar förtrogna med befintlig och ny reglering. De måste 
således också kunna dra nytta av utbildning om systemet med den nya gemensamma 
europeiska köplagen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Det är också lämpligt att se över hur 
den gemensamma europeiska köplagen 
eller och andra bestämmelser i denna 
förordning fungerar efter fem års 
tillämpning. En sådan översyn bör bland 
annat ta hänsyn till behovet av att 
ytterligare utvidga tillämpningsområdet 
med avseende på avtal mellan 
näringsidkare, till marknadsutvecklingen 
och den tekniska utvecklingen när det 
gäller digitalt innehåll samt till den 
framtida utvecklingen av unionens 
regelverk.

(35) Det är också lämpligt att se över hur 
den gemensamma europeiska köplagen 
eller och andra bestämmelser i denna 
förordning fungerar efter fem års 
tillämpning. En sådan översyn bör bland 
annat ta hänsyn till behovet av att 
ytterligare utvidga tillämpningsområdet 
med avseende på avtal mellan 
näringsidkare, till behovet av en 
gemensam europeisk köplag, särskilt 
överföring av äganderätt, till 
bestämmelser om utomobligatoriska 
skadeståndsanspråk, till 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen när det gäller digitalt innehåll 
samt till den framtida utvecklingen av 
unionens regelverk. För att utveckla 
likvärdiga instrument som kan användas 
för mer sofistikerade avtal, såsom avtal 
med anknytning till försäkring eller 
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finansiella tjänster, bör man vid 
översynen även överväga möjligheten att 
utveckla sådana instrument som en del av 
en mer omfattande europeisk avtalslag, 
inbegripet bestämmelser om försäkring 
och transportlagstiftning. Man bör också 
undersöka möjligheten att utarbeta en 
gemensam europeisk insolvenslag, 
inbegripet bestämmelser om preklusion.

Motivering

Trots målet att tillhandahålla en övergripande uppsättning avtalsrättsliga bestämmelser 
reglerar förslaget inte ett antal viktiga aspekter av avtalsförbindelserna, vilket skapar en 
verklig risk för att företagen fortfarande kommer att behöva stå för kostnaden för juridisk 
rådgivning om utländska system. Vad som framför allt är problematiskt är bristen på 
bestämmelser om överföring av äganderätt. Senast i samband med den första översynen bör 
kommissionen därför fastställa om de punkter som det hänvisas till i skäl 27 – särskilt 
överföring av äganderätt – också bör behandlas i denna förordning. 

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) köp av valuta,

Motivering

Även om finansiella tjänster principiellt ligger utanför förordningens tillämpningsområde är 
ökad tydlighet önskvärd för att förhindra att de ändå oavsiktligt kommer att omfattas.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – led j – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) finansiella tjänster, inbegripet 
banktjänster på internet,

i) finansiella tjänster, inbegripet 
banktjänster på internet, betaltjänster och 
utgivning av elektroniska pengar,
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Motivering

Även om finansiella tjänster principiellt ligger utanför förordningens tillämpningsområde är 
ökad tydlighet önskvärd för att förhindra att de ändå oavsiktligt kommer att omfattas.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – led m – led iv 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) finansiella tjänster. iv) finansiella tjänster, inbegripet
betaltjänster, utgivning av elektroniska 
pengar och försäkring av alla slag, oavsett 
om de avser varor, digitalt innehåll eller 
annat.

Motivering

Även om finansiella tjänster principiellt ligger utanför förordningens tillämpningsområde är 
ökad tydlighet önskvärd för att förhindra att de ändå oavsiktligt kommer att omfattas.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den gemensamma europeiska köplagen 
får endast användas om den som säljer 
varorna eller tillhandahåller det digitala 
innehållet är en näringsidkare. I avtal där 
alla parterna är näringsidkare får den 
gemensamma europeiska köplagen 
användas om åtminstone en av dessa 
tillhör kategorin små och medelstora 
företag.

1. Den gemensamma europeiska köplagen 
får endast användas om den som säljer 
varorna eller tillhandahåller det digitala 
innehållet är en näringsidkare.

Motivering

Förbudet mot användning av den gemensamma europeiska köplagen för avtal mellan 
näringsidkare som inte tillhör kategorin små och medelstora företag förefaller godtyckligt. 
Eftersom detta är ett system för frivillig anslutning föreslår vi att förbudet ska tas bort, 
eftersom gränsöverskridande handel mellan större företag också skulle kunna gynnas av den 
gemensamma europeiska köplagen.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Verktygslåda

Senast … [1 år från det att denna 
förordning började gälla] ska 
kommissionen lägga fram en omfattande 
”verktygslåda” för att komplettera den 
gemensamma europeiska köplagen. 
Verktygslådan ska minst innehålla ett 
modellavtal med standardvillkor enligt 
den gemensamma europeiska köplagen 
och en motivering med en genomgång, 
artikel för artikel, av den gemensamma 
europeiska köplagen.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast … [4 år från det att denna 
förordning började gälla] ska 
medlemsstaterna lämna information om 
tillämpningen av denna förordning till 
kommissionen, särskilt om hur den 
gemensamma europeiska köplagen tas 
emot, i vilken utsträckning dess 
bestämmelser har givit upphov till tvister 
samt eventuella kvarvarande skillnader i 
konsumentskydd mellan den gemensamma 
europeiska köplagen och nationell 
lagstiftning. Denna information ska 
inbegripa en samlad översikt av nationell 
rättspraxis som innebär tolkning av den 
gemensamma europeiska köplagens 
bestämmelser.

1. Senast … [4 år från det att denna 
förordning började gälla] ska 
medlemsstaterna lämna information om 
tillämpningen av denna förordning till 
kommissionen och därvid särskilt bedöma
hur den gemensamma europeiska köplagen 
tas emot hos näringsidkarna – såväl små 
och medelstora företag som andra företag 
–, om den har lett till minskade 
transaktionskostnader, i vilken 
utsträckning dess bestämmelser har givit 
upphov till tvister samt eventuella 
kvarvarande skillnader i konsumentskydd 
mellan den gemensamma europeiska 
köplagen och nationell lagstiftning. Denna 
information ska inbegripa en samlad 
översikt av nationell rättspraxis som 
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innebär tolkning av den gemensamma 
europeiska köplagens bestämmelser.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast … [5 år från det att denna 
förordning började gälla], ska 
kommissionen lägga fram en ingående 
rapport med en översyn av hur denna 
förordning fungerar till Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén, bland annat med 
hänsyn till behovet av att utvidga 
tillämpningsområdet med avseende på 
avtal mellan näringsidkare, till 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen när det gäller digitalt innehåll 
samt till den framtida utvecklingen av 
unionens regelverk.

2. Senast … [5 år från det att denna 
förordning började gälla] ska 
kommissionen lägga fram en ingående 
rapport med en översyn av hur denna 
förordning fungerar till Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén, bland annat med 
hänsyn till behovet av att utvidga 
tillämpningsområdet med avseende på 
avtal mellan näringsidkare, till behovet av 
att låta den gemensamma europeiska 
köplagen omfatta de aspekter av 
avtalsförbindelserna som för närvarande 
inte behandlas i denna köplag – särskilt 
överföring av äganderätt och 
bestämmelser om utomobligatoriska 
skadeståndsanspråk –, till 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen när det gäller digitalt innehåll 
samt till den framtida utvecklingen av 
unionens regelverk.

Översynen ska i synnerhet syfta till att 
bedöma om tillämpningen av den 
gemensamma europeiska köplagen har 
bidragit till att öka konsumenternas 
förtroende för gränsöverskridande handel 
och till att minska 
transaktionskostnaderna. Den ska också 
omfatta en utvärdering av inverkan på 
utsatta konsumentgrupper. För att 
bibehålla den höga 
konsumentskyddsnivån enligt den 
gemensamma europeiska köplagen ska 
rapporten dessutom ta hänsyn till 
eventuella ändringar av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter1som gjorts under 
tiden.
När det gäller de punkter som rör 
avtalsförpliktelser och utomobligatoriska 
förpliktelser och som inte omfattas av den 
gemensamma europeiska köplagen, men 
som ändå rör aspekter i fråga om 
avtalsförbindelser, ska kommissionen 
behandla följande punkter: överföring av 
äganderätt, ställning som juridisk person, 
avtals ogiltighet till följd av bristande 
rättslig handlingsförmåga, olagligt eller 
omoraliskt handlande, fastställande av 
avtalsspråk, frågor som rör icke-
diskriminering, företrädaransvar, antal 
gäldenärer och borgenärer, byte av parter, 
inbegripet överlåtelse, kvittning och 
fusion, äganderätt, inbegripet överföring 
av äganderätt, immateriella rättigheter 
och olagliga handlingar samt 
sammanträffande av skadeståndsansvar 
enligt avtalsförpliktelser respektive 
utomobligatoriska förpliktelser utanför 
den gemensamma europeiska köplagens 
tillämpningsområde.
––––––––––––––––––
1 EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.

Motivering

Trots målet att tillhandahålla en övergripande uppsättning avtalsrättsliga bestämmelser 
reglerar förslaget inte ett antal viktiga aspekter av avtalsbindelserna, vilket skapar en verklig 
risk för att företagen fortfarande kommer att behöva stå för kostnaden för juridisk rådgivning 
om utländska system. Vad som framför allt är problematiskt är bristen på bestämmelser om 
överföring av äganderätt. Därför bör kommissionen senast i samband med den första 
utvärderingen undersöka om också de punkter som tas upp i skäl 27, särskilt överföring av 
äganderätt, bör behandlas i denna förordning.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Frågor som faller inom 
tillämpningsområdet för, men inte
uttryckligen regleras i den gemensamma 
europeiska köplagen ska behandlas i 
enlighet med de mål och principer som 
ligger till grund för denna, utan möjlighet 
att åberopa den nationella lag som skulle 
ha varit tillämplig i avsaknad av en 
överenskommelse om att tillämpa den 
gemensamma europeiska köplagen eller 
någon annan lag.

2. Frågor som faller inom 
tillämpningsområdet för, men inte 
uttryckligen regleras i den gemensamma 
europeiska köplagen ska så långt som 
möjligt behandlas i enlighet med de mål 
och principer som ligger till grund för 
denna.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Bilaga I – artikel 20 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det totala priset samt de tillkommande 
avgifterna och kostnaderna, i enlighet med 
artikel 14.1.

(b) Det totala priset samt de tillkommande 
avgifterna och kostnaderna, i enlighet med 
artikel 14.1 och 14.2.

Motivering

Om avtalet undertecknas i näringsidkarens affärslokaler är det oklart varför konsumenten 
inte kan få all den prisinformation som anges i artikel 14.
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