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Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från Förenade kungarikets underhus över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Motiverat yttrande från det brittiska underhuset
inlämnat till Europaparlamentets talman samt rådets och kommissionens ordförande i enlighet 
med artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpningen av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna

över förslaget till förordning om en gemensam europeisk köplag1

Fördragsmässig ram för bedömning av förenlighet med subsidiaritetsprincipen

1. Subsidiaritetsprincipen föddes ur viljan att säkerställa att beslut fattas så nära 
EU:s medborgare som möjligt. Denna princip definieras i artikel 5.3 i fördraget om 
Europeiska unionen.

”Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv 
befogenhet vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade 
åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på 
central nivå eller på regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade 
åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå.”

2. EU:s institutioner måste ”fortlöpande se till att subsidiaritets[principen] [...] följs”2 i 
enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

3.Kommissionen måste följaktligen hålla omfattande samråd innan den föreslår 
lagstiftningsakter. Vid dessa samråd ska i förekommande fall de regionala och lokala 
dimensionerna beaktas3.

4. Enligt artikel 5 i protokoll nr 2 bör varje utkast till lagstiftningsakt innehålla ett ”formulär 
med närmare uppgifter” som gör det möjligt att bedöma om subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna har följts. Detta formulär bör innehålla följande uppgifter:

— Underlag som gör det möjligt att bedöma förslagets finansiella konsekvenser.

— Om formuläret gäller ett förslag till direktiv: underlag som gör det möjligt att bedöma 
förslagets konsekvenser för nationell och i förekommande fall även regional lagstiftning. 

— Kvalitativa och, varje gång det är möjligt, kvantitativa bestyrkanden av skälen bakom 
slutsatsen att ett av EU:s mål bättre kan uppnås på EU-nivå.

Formuläret med närmare uppgifter ska också visa på medvetenhet om att det ekonomiska eller 
administrativa ansvar som vilar på EU, nationella regeringar, regionala eller 
lokala myndigheter, ekonomiska aktörer och medborgare så långt som möjligt ska begränsas 
och att detta ansvar ska stå i proportion till det mål som ska uppnås.

                                               
1 15429/11, KOM(2011)0635.
2 Artikel 1 i protokoll nr 2.
3 Artikel 2 i protokoll nr 2.
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5. Med stöd av artiklarna 5.2 och 12 b i fördraget om Europeiska unionen ser de 
nationella parlamenten till att subsidiaritetsprincipen följs i enlighet med det förfarande som 
anges i protokoll nr 2, nämligen förfarandet med motiverat yttrande.

Tidigare protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

6. Det tidigare protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, 
som fogades till Amsterdamfördraget, gav användbar vägledning i hur subsidiaritetsprincipen 
skulle tillämpas. Denna vägledning är fortfarande relevant vid bedömning av om en åtgärd är 
förenlig med subsidiaritetsprincipen:

”För att en gemenskapsåtgärd ska vara berättigad, skall subsidiaritetsprincipens båda 
aspekter uppfyllas: målen för den planerade åtgärden kan inte i tillräcklig utsträckning 
uppnås genom åtgärder av medlemsstaterna inom ramen för deras nationella 
konstitutionella ordning och kan därför bättre uppnås genom en gemenskapsåtgärd.

Följande riktlinjer bör användas för att avgöra om det ovannämnda villkoret är uppfyllt:

• Frågan uppvisar gränsöverskridande aspekter, som inte på ett tillfredsställande 
sätt kan regleras genom åtgärder av medlemsstaterna.

• Åtgärder vidtagna av medlemsstaterna ensamma eller avsaknad av 
gemenskapsåtgärder skulle strida mot fördragets krav (t.ex. behovet av att 
korrigera snedvridning av konkurrensen eller undvika förtäckt begränsning av 
handeln eller stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen) eller på 
annat sätt avsevärt skada medlemsstaternas intressen.

• En åtgärd på gemenskapsnivå skulle på grund av sin omfattning eller sina 
verkningar innebära klara fördelar jämfört med en åtgärd på medlemsstatsnivå.”1

Den föreslagna lagstiftningen

7.  Innehållet i den föreslagna förordningen anges i detalj i det betänkande från det 
brittiska underhusets europeiska kontrollutskott (European Scrutiny Committee) till vilket 
detta motiverade yttrande är fogat. Av dessa skäl anförs här endast det uttalade syftet med 
förslaget och de orsaker som förts fram för att åtgärder ska vidtas på EU-nivå snarare än på 
medlemsstatsnivå.

Syfte

8. I kommissionens motivering beskrivs syftet med förslaget enligt följande:

”Det övergripande målet med detta förslag är att förbättra den inre marknadens funktion 
och utveckling genom att underlätta dels utvidgningen av den gränsöverskridande 
handeln för företag dels möjligheterna att göra gränsöverskridande privatinköp för 
konsumenter. Detta mål kan uppnås genom en uppsättning fristående och enhetliga 
avtalsrättsliga bestämmelser, inklusive konsumentskyddsbestämmelser, i form av en 

                                               
1 Artikel 5.
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gemensam europeisk köplag som ska ses som ytterligare ett avtalsrättsligt system inom 
varje medlemsstats nationella lagstiftning.”1

Subsidiaritet

9.  I kommissionens motivering behandlas subsidiariteten i följande ordalag: ”Syftet med 
förslaget, dvs. att bidra till en väl fungerande inre marknad genom att erbjuda en frivillig och 
enhetlig uppsättning av avtalsrättsliga regler – har en klart gränsöverskridande dimension och 
kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna inom ramen för deras 
nationella system.

”Så länge som skillnaderna mellan de nationella avtalsrättsliga systemen fortsätter att 
skapa betydande extra transaktionskostnader vid gränsöverskridande transaktioner, kan 
målet att fullborda den inre marknaden genom att underlätta gränsöverskridande handel 
för näringsidkare och gränsöverskridande köp för konsumenter inte uppnås till fullo.

Om medlemsstaterna vidtar icke samordnade åtgärder på nationell nivå kommer de inte 
att vara i stånd att undanröja de extra transaktionskostnader och den rättsliga 
komplexitet som näringsidkare drabbas av i den gränsöverskridande handeln i EU till 
följd av skillnader mellan de nationella avtalsrättsliga systemen. Konsumenter kommer i 
en sådan situation att fortsätta mötas av ett mindre utbud och begränsad tillgång till 
produkter från andra medlemsstater. De kommer också att fortsätta sakna det förtroende 
som kommer av att känna till sina rättigheter.

Målet med förslaget skulle därför bättre kunna uppnås genom åtgärder på unionsnivå, i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen. Unionen har de bästa förutsättningarna att vidta 
åtgärder för att lösa problemen med bristande enhetlighet genom en åtgärd på 
avtalsrättens område som tillnärmar de bestämmelser som är tillämpliga på 
gränsöverskridande transaktioner. Allteftersom marknaderna utvecklas och 
medlemsstaterna tvingas att vidta åtgärder oberoende av varandra, till exempel när det 
gäller att reglera den framväxande marknaden för digitalt innehåll, kommer 
lagstiftningsmässiga skillnader som leder till ökade transaktionskostnader och luckor i 
konsumentskyddet sannolikt att öka”.2

10. I kommissionens konsekvensbedömning behandlas subsidiariteten i följande ordalag:

”Förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen av olika skäl. Det går inte att uppnå 
syftet att öka företagens gränsöverskridande handel och konsumenternas 
gränsöverskridande inköp på den inre marknaden så länge företagen och konsumenterna 
inte kan utnyttja en enhetlig uppsättning av avtalsrättsliga bestämmelser för sina 
gränsöverskridande transaktioner. Den nuvarande rättsliga ramen är inte tillräcklig, 
eftersom det saknas en enhetlig uppsättning av materiella regler som skulle täcka ett 
gränsöverskridande avtals hela livscykel. Eftersom marknadstendenserna dessutom 
utvecklas och förutsätter att medlemsstaterna vidtar egna åtgärder (t.ex. genom att 
reglera produkter med digitalt innehåll) ökar skillnaderna i regelverken. De leder till 
ökade transaktionskostnader och juridisk komplexitet för företagen, liksom osäkerhet, 

                                               
1 S. 4 i kommissionens motivering.
2 S. 9.
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vilket påverkar de företag och konsumenter som är involverade i gränsöverskridande 
transaktioner.

Ett antal intressenter erkänner att de befintliga avtalsrättsliga skillnaderna har lett till 
juridisk splittring som kan påverka den inre marknadens funktion. Detta kan medföra 
ytterligare transaktionskostnader och osäkerhet kring rättsläget för företagen samt brist 
på förtroende bland konsumenterna. Europeiska unionen är bäst lämpad för att åtgärda 
hindren för den inre marknadens funktion, eftersom de har en tydligt 
gränsöverskridande aspekt. Mer specifikt är unionen bäst lämpad för att åtgärda de 
hinder som är relaterade till avtalsrätten genom att ta fram en enhetlig uppsättning av 
materiella avtalsrättsliga regler. Detta kommer att öka den befintliga rättsliga ramens
värde genom att inrätta sådana regler för konsumenter och företag som gör 
gränsöverskridande transaktioner.”1

Aspekter av förordningen som inte är förenliga med subsidiaritetsprincipen

11.Det brittiska underhuset anser att förslaget till förordning om en gemensam europeisk 
köplag är oförenligt med såväl kommissionens förfarandemässiga skyldigheter enligt 
protokoll nr 2 som subsidiaritetsprincipen på följande sätt:

i) Åsidosättande av väsentliga formkrav

12.Varken motiveringen eller konsekvensbedömningen innehåller något ”formulär med 
närmare uppgifter” som gör det möjligt att bedöma om subsidiaritetsprincipen (och 
proportionalitetsprincipen) följts. Detta krävs enligt artikel 5 i protokoll nr 2 till fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, vars innehåll anges i punkt 4 i detta motiverade yttrande.

13. Utgångspunkten i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen är att beslut ska fattas så 
nära EU-medborgarna som möjligt. Ett frånsteg från denna utgångspunkt bör inte tas för 
givet. Tvärtom bör det motiveras tillräckligt utförligt och tydligt för att EU-medborgare och 
deras folkvalda representanter ska kunna förstå de kvalitativa och kvantitativa skäl som lett 
fram till slutsatsen att det är berättigat att vidta en EU-åtgärd snarare än nationella åtgärder.2

14. De belägg som underhusets europeiska kontrollutskott mottagit visar att förslaget 
sannolikt kommer att ha avsevärda konsekvenser för bl.a. nationella avtalsrättsliga regler 
såväl direkt som indirekt, för nationella konsumenträttsliga skyddsordningar, för rättslig 
tydlighet och säkerhet i samband med gränsöverskridande avtal om försäljning av varor och 
för de kostnader som företagen ska stå för. Citaten i punkterna 9 och 10 i detta motiverade 
yttrande visar att kommissionen inte behandlar någon av dessa aspekter i sin bedömning av 
huruvida förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Därmed gör kommissionen det 
mycket svårt för nationella parlament att inom för den åttaveckorsfrist som gäller för 
framläggande av ett motiverat yttrande bedöma huruvida subsidiaritetsprincipen har följts. 
(Underhuset hade i detta fall stor hjälp av de inlagor som inkommit från brittiska 
representativa organisationer.) Att kommissionen inte har lagt fram något formulär med 
närmare uppgifter utgör enligt underhusets mening åsidosättande av väsentliga formkrav 
enligt protokoll nr 2. 
                                               
1 S. 22.
2 Artikel 5 i protokoll nr 2.
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16. Kommissionens tillvägagångssätt när det gäller att beakta subsidiariteten är en angelägen 
fråga, inte bara för det brittiska underhuset utan för alla nationella parlament i EU:s 
medlemsstater. Underhuset vill uppmärksamma kommissionen på punkt 2.3 i bidraget från 
Cosacs XLVI:e möte:

”I enlighet med artikel 5 i protokoll 2 understryker Cosac att det måste bli möjligt att 
utvärdera de finansiella effekterna av EU:s förslag till lagstiftningsakter och, när det 
gäller direktiv, även att utvärdera konsekvenserna för de nationella rättssystemen, om de 
nationella parlamenten ska kunna utöva de befogenheter de tilldelats. Cosac påminner 
dessutom om att EU:s förslag till lagstiftningsakter bör motiveras på grundval av 
kvalitativa och kvantitativa indikatorer. Cosac konstaterar att subsidiaritetsanalyserna av 
kommissionens motiveringar hittills inte har uppfyllt kraven i artikel 5.”

ii) Bristande förenlighet med subsidiaritetsprincipen

17.Detta syftes förenlighet med subsidiaritetsprincipen bedöms med hjälp av den vägledning 
som anges i punkt 6 ovan.

18.Det är självklart att en frivillig köplag som är gemensam för samtliga medlemsstater bättre 
kan uppnås på unionsnivå än nationell nivå. I det fallet antar man dock att förslaget till 
gemensam europeisk köplag a) är nödvändigt och b) kommer att ge klara fördelar tack vare 
sin omfattning och sina verkningar jämfört med medlemsstaternas åtgärder. Bägge kraven 
måste uppfyllas för att subsidiaritetsprincipen ska efterlevas. Med tanke på de belägg som 
utretts betvivlar underhuset att någotdera av kraven har uppfyllts.

Nödvändighet

19. Varken den forskning som utförts av Which? eller av Consumer Focus visar att olika 
avtalsrättsliga lagar avsevärt skulle avhålla konsumenter eller företag från att bedriva 
gränsöverskridande handel. Deras slutsatser grundar sig också på en analys av den statistik 
som kommissionen anlitat.1

20.Which? rapporterar att 80 procent av företagen enligt en färsk 
Eurobarometerundersökning uppgav att de aldrig eller inte särskilt ofta avskräcks av hinder 
med koppling till konsumentavtalslagstiftningen. 72 procent av företagen konstaterade att 
behovet att anpassa sig till och efterleva olika konsumentskyddsregler i utländsk avtalsrätt 
inte påverkar deras beslut att bedriva gränsöverskridande handel med konsumenter från andra 
medlemsstater, eller endast påverkar besluten minimalt. Vidare uppgav 79 procent av 
företagen att en enhetlig europeisk konsumentavtalslagstiftning inte skulle ändra deras 
gränsöverskridande verksamhet alls, eller bara öka den något. Samtidigt framgår det av annan 
forskning som kommissionen låtit utföra att konsumenternas största oro när de handlar över 
gränserna hänför sig till bedrägerier (62 procent) och frågan om vad man ska göra om något 
går fel (59 procent). Färsk forskning som utförts av Which? bekräftar detta: mer än hälften av 
de konsumenter som deltog i undersökningen uppgav att det främsta skälet att inte köpa varor 
från återförsäljare utanför Storbritannien är oron över vad man ska göra om något går fel.

                                               
1 De detaljerade inlagorna från representativa organisationer och regeringens belägg till parlamentet i form av en 
motivering återfinns i sin helhet i rapporten av den 23 november 2011 från underhusets europeiska 
kontrollutskott, till vilken detta motiverade yttrande bifogas.  
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21.Consumer Focus rapporterar följande:

• Kommissionens resultattavla för konsumentmarknaden (mars 2011) visade att de 
främsta orsakerna till avsaknaden av gränsöverskridande handel var praktiska.
62 procent av de tillfrågade konsumenterna hänvisade till rädsla för bedrägerier, 
59 procent var oroliga för vad man ska göra om problem uppstår och 49 procent 
var bekymrade över leveranserna.

• Enligt kommissionens kvalitativa Eurobarometerundersökning om hinder för 
medborgarna på den inre markanden (september 2011) var den mest 
framträdande orsaken till att konsumenter inte handlar över gränserna att de 
föredrar att handla lokalt.

• Enligt en kommissionsrapport om gränsöverskridande e-handel trodde 
71 procent av konsumenterna att det var svårare att lösa problem när man köper 
från leverantörer i andra medlemsstater.

22.Resultaten stöds av Consumer Focus egen forskning. Dess undersökning om anonyma 
kundbesök, som utfördes tillsammans med konsumentorganisationer från 11 länder och som 
hänförde sig till konsumenternas erfarenheter av att köpa varor och tjänster per mobiltelefon, 
visade på brister i tillgången till information. Hit hörde ansvarsfördelningen mellan 
näringsidkarna i kedjetransaktioner, bristfällig handläggning av klagomål och möjlighet till 
domstolsprövning samt problem med betalningar.

23.De varierande konsumentavtalsbestämmelsernas konsekvenser för företagens beslut om 
gränsöverskridande handel tycks också vara överdrivna. Enligt kommissionens 
konsekvensbedömning1 anser endast 7 procent av företagen att behovet att anpassa sig till och 
efterleva olika konsumentskyddsregler i utländsk avtalsrätt i hög grad påverkar deras beslut 
att bedriva gränsöverskridande handel med konsumenter från andra medlemsstater. Det är 
överraskande att denna viktiga statistik inte återfinns i den berörda punkten i 
konsekvensbedömningen utan i en fotnot. Ordalydelsen i denna punkt är missvisande:

”38 procent av de företag som har erfarenhet av eller intresse i gränsöverskridande 
handel betraktade behovet att anpassa sig till och efterleva olika 
konsumentskyddsregler i utländsk avtalsrätt som ett hinder.”

24. I en färsk Flash Eurobarometerundersökning (nr 300) konstaterade nästan 80 procent av 
näringsidkarna att en harmoniserad EU-konsumentlagstiftning skulle påverka deras 
gränsöverskridande handel endast i liten grad, eller inte alls. Enligt Flash 
Eurobarometerundersökning nr 321 vägrar nästan 90 procent av näringsidkarna aldrig eller 
nästan aldrig att sälja till utländska konsumenter pga. skillnader i 
konsumentskyddsbestämmelserna i deras respektive medlemsstats avtalsrätt.

25.Consumer Focus drar slutsatsen att kommissionen inte har tillhandahållit några 
övertygande bevis som stöd för sin ståndpunkt att detta nya avtalsrättsliga EU-instrument 
kommer att uppfylla kommissionens mål att främja gränsöverskridande handel. Consumer 

                                               
1 S. 13, fotnot 55.
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Focus forskning ger vid handen att andra hinder för konsumenternas och företagens handel 
över gränserna är mycket viktigare än de avtalsrättsliga skillnaderna.

26.Enligt den undersökning som utförts av Federation of Small Businesses (FSB), en 
sammanslutning som stöder förslaget, uppgav endast 18 procent av företagen att förslaget 
skulle hjälpa dem. En fjärdedel av FSB:s medlemmar bedriver handel med andra kontinenter, 
87 procent av dem med andra medlemsstater – och endast 14 procent ansåg att rättsliga hinder 
avhåller dem från att handla över gränserna.

Klara fördelar tack vare omfattning och verkningar 

27.Det finns ett antal farhågor som uttryckts av representativa organisationer i Storbritannien 
och av regeringen i dess motivering av den 31 oktober 2011 till parlamentet. Dessa farhågor 
överlappar varandra. Man uttrycker allvarligt tvivel om huruvida det är möjligt att uppnå den 
lagstiftningsmässiga avsikten att underlätta dels utvidgningen av den gränsöverskridande 
handeln för företag, dels möjligheterna att göra gränsöverskridande privatinköp för 
konsumenter, och därmed huruvida en sådan EU-åtgärd kommer att vara effektivare än 
medlemsstaternas åtgärder.

- Juridisk komplexitet

28. För det första skulle en gemensam europeisk köplag kunna leda till omfattande juridisk 
komplexitet. Många olika aspekter, som anges i skäl 27, påverkar det rättsliga förhållandet 
mellan parterna men behandlas inte inom ramen för detta fristående system. Detta är något 
som sannolikt kommer att underminera målet att företagen inte ska behöva stå för 
transaktionskostnader när det gäller juridisk rådgivning om lagstiftningen i ett annat land. Det 
finns en legitim oro bland rättstillämpare i Storbritannien för att förslagen i sin nuvarande 
lydelse därför kan öka oklarheten snarare än minska komplexiteten. Undantagen i skäl 27 
lyder enligt följande: 

”Alla frågor av avtalsrättslig eller utomobligatorisk natur som inte behandlas i den 
gemensamma europeiska köplagen omfattas av de befintliga nationella bestämmelser som 
är tillämpliga enligt förordningarna (EC) nr 593/2008 och (EC) 864/2007 eller eventuella 
andra relevanta lagvalsbestämmelser. Det rör sig bland annat om frågor avseende 
ställningen som juridisk person, avtals ogiltighet till följd av bristande 
rättshandlingsförmåga eller olagligt eller omoraliskt handlande, men också frågor om 
fastställande av avtalsspråket, icke-diskriminering, representation, antal gäldenärer och 
borgenärer, byte av parter inklusive överlåtelse, kvittning och fusion, fastighetsrätt 
inklusive överföring av äganderätt samt immaterialrätt och skadeståndsrätt. Vidare bör 
frågan om huruvida sammanhängande krav på skadestånd vid avtalsbrott respektive krav 
på utomobligatoriskt skadestånd kan göras gällande inom ramen för samma talan falla 
utanför tillämpningsområdet för de gemensamma europeiska köplagen.”

- Klarhet om rättsläget

29. För att en juridisk kod ska kunna tillämpas enhetligt i hela EU måste den tolkas på ett 
enhetligt sätt. I förslaget finns det dock inte någon mekanism för detta. Enligt artikel 14 är 
medlemsstaterna skyldiga att underrätta om slutliga domar som meddelats av deras 
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nationella domstolar i frågor som gäller tolkning av bestämmelserna i den 
gemensamma europeiska köplagen eller andra bestämmelser i förordningen. Kommissionen 
kommer att inrätta en databas med sådana domar. En databas med domar kommer dock inte 
att skapa något prejudikat för nationella domstolar som ansvarar för att tolka och tillämpa den 
gemensamma europeiska köplagen. Bristen på en enhetlig jurisdiktionskälla får 
rättstillämpare i Storbritannien att tro att lagen sannolikt kommer att tolkas och tillämpas på 
olika sätt i medlemsstaterna. Detta kommer snarare att öka osäkerheten än klarheten kring 
gränsöverskridande köp som görs enligt det nya instrumentet, kräva juridisk expertis och 
därmed underminera förslagets centrala mål.

-  Konsumenträttigheter

30. Införandet av en ”frivillig” europeisk avtalslag skulle öka osäkerheten kring rättsläget och 
skapa förvirring för konsumenterna. Konsumenterna kommer att konfronteras med en 
situation där olika regler gäller för samma produkter beroende på vem de köper produkterna 
av och var leverantören befinner sig.

31. För närvarande kan konsumenter som handlar över EU:s gränser råka ut för olika regler, 
men i artikel 6 i Rom I-förordningen stadgas det om skydd i och med att konsumenterna 
generellt kan dra nytta av en högre skyddsnivå som deras nationella lagstiftning erbjuder. 
Även om det i förslaget till förordning anges att bägge avtalsparter ska vara överens om dess 
tillämpning och att konsumenterna ska lämna sitt uttryckliga samtycke är det i verkligheten så 
att konsumenternas val kommer att begränsas till att acceptera det avtal som leverantören 
erbjuder eller låta bli att köpa produkten. Genom att införa en europeisk lagstiftning som 
företagen kan välja att använda blir den nationella konsumentskyddslagstiftningen de facto 
också ”frivillig”.

32.Enligt artikel 114.3 är kommissionen skyldig att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå 
när den lägger fram förslag avseende den inre marknaden, som i detta fall. Mot bakgrund av 
de belägg som det brittiska underhuset behandlat anser underhuset återigen att det är mycket 
tveksamt om förslaget kommer att uppnå detta, och därmed huruvida åtgärder på EU-nivå 
snarare än i medlemsstaterna kommer att medföra de ökade fördelar som kommissionen 
hävdar.

-  Tillämpning på inhemsk nivå

33. I artikel 13 fastställs det att ”en medlemsstat får besluta att göra den gemensamma 
köplagen tillgänglig” på en helt och hållet inhemsk nivå och för avtal mellan näringsidkare 
som inte är små eller medelstora företag.

34. Underhuset har allvarliga reservationer mot lämpligheten i att inlemma en fakultativ 
bestämmelse om inhemska avtal i ett förslag till EU-rättsakt som syftar till att förbättra den 
inre marknadens funktion. Det finns inget som tyder på att denna artikel är nödvändig för att 
uppnå förslagets syften, och det är naturligtvis inte heller klart att denna bestämmelse inte är 
obligatorisk. Problemet består alltså däri att det är artikelns indirekta verkan som utgör det 
främsta lagstiftningsmålet.

35.Detta argument framgick klart av inlagorna från Which?:
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”Det finns en verklig risk för att en gemensam europeisk köplag skulle kunna ersätta 
den nationella konsumentlagstiftningen eftersom kommissionens förslag ger 
medlemsstaterna möjlighet att göra den europeiska köplagen gällande för inhemska 
avtal. Om näringsidkarna dessutom utnyttjar lagen i samband med gränsöverskridande 
köp skulle det vara motiverat för dem att börja tillämpa lagen på inhemska avtal –
något som möjliggörs genom förslaget till förordning – för att undvika att vara 
verksamma inom två olika rättssystem. Om företag som handlar över nationsgränserna 
dessutom har en konkurrensfördel (för att de tillämpar den gemensamma europeiska 
köplagen) jämfört med företag som  bedriver handel endast på inhemsk nivå, kan detta 
verkligen komma att tvinga de inhemska företagen att likaledes gå över till den 
gemensamma köplagen. Bägge resultaten skulle faktiskt leda till att avtalsrätten 
harmoniseras bakvägen.”

Slutsats

36.Av ovannämnda skäl drar det brittiska underhuset slutsatsen att förslaget inte följer 
subsidiaritetsprincipen.


