
PA\927202SV.doc PE505.986v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

2011/0284(COD)

22.2.2013

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam 
europeisk köplag
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Föredragande av yttrande (*): Evelyne Gebhardt, Hans-Peter Mayer

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 50 i arbetsordningen



PE505.986v01-00 2/11 PA\927202SV.doc

SV

PA_Legam



PA\927202SV.doc 3/11 PE505.986v01-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

1. Inledning

Den 11 oktober 2011 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om en gemensam 
europeisk köplag. Syftet med förslaget är att stärka och effektivisera den inre marknaden 
genom att främja den gränsöverskridande handeln mellan företag och konsumenter. Detta mål 
vill man uppnå genom en fristående och enhetlig uppsättning avtalsrättsliga bestämmelser –
inklusive konsumentskyddsbestämmelser avseende försäljning av varor och digitalt innehåll –
i form av en gemensam europeisk köplag som ska ses som ett alternativt avtalsrättsligt system 
inom varje medlemsstats nationella rättsordning.

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) spelar i detta sammanhang en 
särskilt viktig roll vad gäller lagstiftningsförslagets betydelse för konsumentskyddet på den 
inre marknaden. Därför utarbetar utskottet inte bara ett yttrande till det ansvariga utskottet för 
rättsliga frågor (JURI) i enlighet med artikel 50 (förfarande med associerade utskott) i 
Europaparlamentets arbetsordning, utan har dessutom exklusiv behörighet på flera områden. 

Precis som det ansvariga utskottet har IMCO utsett två föredragande, som har fört ett nära 
samarbete i utarbetandet av detta yttrande (bland annat genom en offentlig utfrågning och en 
kvalitetskontroll av kommissionens konsekvensbedömning). På grund av de båda 
föredragandenas olika betraktelsesätt innehåller detta förslag till yttrande två delar: 1) de 
gemensamma ändringsförslagen och 2) de båda föredragandenas respektive ändringsförslag. 
Nedan ges en sammanfattning av de gemensamma ändringsförslagen, följd av de båda 
föredragandenas motivering till deras respektive betraktelsesätt.

2. Motivering till de gemensamma ändringsförslagen

En lagtext som reglerar de rättigheter och skyldigheter som föreligger mellan två avtalsparter 
bör vara så klar och koncis som möjligt. Detta gäller i synnerhet när det handlar om 
konsumenter. Man bör i möjligaste mån begränsa tolkningsutrymmet. Dessutom bör man 
garantera att bestämmelserna är förenliga med befintliga bestämmelser, i synnerhet direktivet 
om konsumenträttigheter. Därför lägger föredragandena fram en rad ändringsförslag som ska 
klargöra de begrepp som används och anpassa dem efter befintliga definitioner. Gemensamma 
ändringsförslag läggs även fram beträffande avtalsenlighet hos digitalt innehåll, begreppet 
”utan kostnad” och erbjudande om avhjälpande vid meddelande om uppsägning av avtalet.

3. Motivering till de separat framlagda ändringsförslagen

a) Evelyne Gebhardt

Olämpligheten med frivilliga instrument i konsumentlagstiftningen

Föredragande Gebhardt hyser allvarliga tvivel om lämpligheten i kommissionens förslag. När 
det gäller konsumentavtalsrätten är konsumenternas behov av skydd särskilt stort på grund av 
den asymmetriska informationsspridningen, och konsumenterna måste kunna förlita sig på ett 
omfattande konsumentskydd då de ingår försäljningsavtal. Särskilt när det gäller den 
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gränsöverskridande internethandeln måste EU:s lagstiftare därför åstadkomma en 
harmonisering av nationell rätt för att på så sätt skapa ett tillförlitligt regelverk. Tidigare 
uppnåddes detta i hög grad med hjälp av bland annat direktiv 2011/83/EU. Ett ytterligare 
frivilligt instrument som innebär att valet de facto skulle göras av försäljaren, skulle göra 
rättsläget mer komplicerat och framför allt försämra konsumenternas ställning. Införandet av 
en frivillig köplag skulle kunna skapa ett oklart rättsläge, vilket skulle medföra en risk för den 
inre marknaden som dock är möjlig att undvika. Föredragande Gebhardt instämmer med 
många experters betänkligheter över att det saknas rättspraxis på detta område vilket gör att 
det skulle ta många år för domstolen att fatta bindande beslut i de tolkningsfrågor som rör den 
gemensamma europeiska köplagen. Dessutom skulle ett frivilligt instrument innebära att man 
överger den hittills framgångsrika harmoniseringsstrategin. 

Kritik mot kommissionens konsekvensbedömning

Föredraganden anser att den beräkning av transaktionskostnaderna och de antaganden rörande 
konsumenternas förtroende som görs i kommissionens konsekvensbedömning inte är särskilt 
övertygande. Man har exempelvis inte tagit hänsyn till vare sig harmoniseringseffekterna av 
det nyligen antagna direktivet 2011/83/EU eller lagstiftningen om alternativa system för 
tvistlösning (alternativ tvistlösning och tvistlösning online). På föredragande Gebhardts 
förslag skickade därför de båda ansvariga utskotten JURI och IMCO ett frågeformulär till 
Europaparlamentets enhet för konsekvensbedömningar, för att se till att det gjordes en 
kvalitetskontroll av kommissionens konsekvensbedömning. Resultatet presenterades inför 
JURI den 22 januari 2013 och bekräftar i stor utsträckning föredragande Gebhardts oro. 
Analysen visar på metodologiska brister som innebär en så omfattande minskning av 
konsekvensbedömningens tillförlitlighet att det inte endast kan förklaras av det faktum att det 
ännu inte finns någon allmänt erkänd modell för beräkningen av transaktionskostnaderna. 

Minimiharmonisering av vissa aspekter av garantin, anknytande tjänster och digitalt 
innehåll

Föredragande Gebhardt kan därför inte stödja kommissionens förslag om en gemensam 
europeisk köplag baserad på frivillighet. Föredragande Gebhardt är icke desto mindre 
övertygad om att en gemensam konsumentavtalslagstiftning måste antas på EU-nivå. Som 
alternativ till den frivilliga köplagen föreslår hon därför att man går vidare med och fullbordar 
det hittills framgångsrika arbetet med att harmonisera EU:s konsumentavtalsrätt. Efter 
antagandet av direktiv 2011/83/EU kvarstår bara några få områden inom 
konsumentavtalsrätten som moderniseras genom det nu aktuella förslaget. Dessutom bör avtal 
om digitalt innehåll inbegripas för att ta hänsyn till internethandelns utveckling. Föredragande 
Gebhardt anser slutligen att även anknytande tjänster måste inbegripas till följd av sin nära 
koppling till försäljningsavtal.

b) Hans-Peter Mayer

Val av instrument och instrumentets nödvändighet

I initiativbetänkandet av den 8 november 2011 om politiska alternativ för främjande av en 
europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag (P7_TA(2011)0262) förespråkade 
Europaparlamentet, i punkt 5, klart och tydligt en frivillig rättsakt i form av en förordning. 
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Parlamentet underströk också att endast en förordning om införande av ett frivilligt instrument 
genom sin direkta verkan skulle innebära fördelar för både företagen (lägre kostnader genom 
att lagvalsregler undviks) och konsumenterna (säkerhet om rättsläget, förtroende och en hög 
konsumentskyddsnivå). Denna slutsats dras också i kommissionens konsekvensbedömning av 
den 11 oktober 2011, vars kvalitet och trovärdighet inte kan ifrågasättas, vilket också 
Europaparlamentets konsekvensbedömning visar.
För föredragande Mayer handlar det om att konsumenten i samband med internethandel inte 
kan handla i samtliga medlemsstater, eftersom företagen inte gör det möjligt eller bara 
erbjuder sina produkter till vissa medlemsstater.
Det är först när ett köp har gjorts via internet som mekanismer som tvistlösning online och 
alternativ tvistlösning i ett senare skede kommer till användning för att lösa tvister. 
Föredragande Mayer menar att man framför allt måste åstadkomma en marknadsöppning, 
vilket enligt faktauppgifter är ett stort problem på den inre marknaden.
Föredragande Mayer anser därför att man med ett nytt instrument bör eftersträva en ännu 
öppnare marknad och en möjlighet för såväl konsumenter som företag att köpa och sälja 
enkelt, snabbt och billigt över gränserna.

Instrumentets innehåll
Föredragande Mayers ändringsförslag syftar till att åstadkomma en enkel och överskådlig 
text. För honom är det framför allt viktigt att lagtexten säkrar en jämvikt mellan 
konsumenternas och företagens respektive rättigheter. 
Förslaget innebär en mycket hög konsumentskyddsnivå, som i många fall överträffar 
konsumentskyddet i de enskilda medlemsstaterna. Därmed innebär förslaget fördelar inte bara 
för företagen, som lättare kommer att kunna arbeta på de olika marknaderna i EU, utan också 
för konsumenterna, i och med den förbättrade konsumentskyddsnivån. Föredragande Mayer 
är övertygad om att det frivilliga instrumentet på lång sikt kommer att bli verkningsfullt och 
främja den inre marknaden, vilket kommer att gynna både konsumenterna och företagen.

Föredragande Mayer anser vidare att informationsskyldigheterna bör vara skäliga. 
Hänvisningarna till andra, befintliga bestämmelser skapar förvirring och bör formuleras på ett 
bättre sätt. För att förenkla förslaget menar föredragande Mayer att begreppen leverantör, 
användare, tjänsteleverantör och kund bör utgå. Han anser att det är tillräckligt att de olika 
parterna benämns ”köpare” och ”säljare”, både när det gäller försäljning av varor och när det 
gäller tillhandahållande av digitalt innehåll, oavsett vilket slag av innehåll det är, samt när det 
gäller tillhandahållande av anknytande tjänster. Med denna ändring kan cirka 40 
bestämmelser förenklas.

Föredragande Mayer skulle vilja göra kommissionens förslag mer konkret, i synnerhet genom 
att förtydliga bestämmelserna och undvika vaga rättsbegrepp och ett därmed 
sammanhängande oklart rättsläge. Det är inte ovanligt att man måste vända sig till domstolen 
i enskilda fall. Föredragande Mayer utgår emellertid från att antalet potentiella fall kommer 
att reduceras markant genom de föreslagna förbättringarna. 

Föredragande Mayer anser att JURI:s förslag om att begränsa användningsområdet till 
tvistlösning online och distansavtal är en god kompromiss som bör undersökas närmare av 
IMCO under det fortsatta förfarandet.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) En person bör också betraktas som 
konsument om avtalet ingås för ändamål 
som dels faller inom, dels faller utanför 
personens egna näringsverksamhet (avtal 
med dubbla syften) och näringssyftet är så 
begränsat att det inte dominerar avtalets 
övergripande sammanhang.

Or. de

Motivering

Motsvarar skäl 17 i direktivet om konsumenträttigheter.

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) näringsidkare: en fysisk eller juridisk 
person som agerar för ändamål som faller 
inom ramen för den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

(e) näringsidkare: en fysisk eller juridisk –
antingen offentligägd eller privatägd –
person, som i samband med avtal agerar 
själv eller via annan person som agerar i 
dennes namn eller för dennes räkning för
ändamål som faller inom ramen för den 
egna närings- eller yrkesverksamheten.

Or. de

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Artikel 2 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) konsument: en fysisk person som agerar 
för ändamål som faller utanför den egna 
närings- eller yrkesverksamheten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering
(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Artikel 2 – led h – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) varor: lösa saker, dock inte (h) varor: lösa saker, utom saker som säljs 
exekutivt eller annars tvångsvis med stöd 
av lag; vatten, gas och el ska också anses 
vara varor när de saluförs i begränsad 
volym eller bestämd kvantitet,

Or. de

Motivering

Definitionen bör överensstämma med den som används i direktivet om konsumenträttigheter, i 
synnerhet vad gäller den ordning i vilken varorna nämns.

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Artikel 2 – led h – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) elektricitet och naturgas, och utgår

Or. de

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Artikel 2 – led h – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) vatten och andra typer av gas när de 
inte saluhålls i begränsad volym eller 
bestämd kvantitet.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Artikel 2 – led m – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) anknytande tjänst: alla tjänster som är 
knutna till varor eller digitalt innehåll, 
såsom installation, underhåll, reparation 
eller annan behandling, och som säljaren 
av varorna eller leverantören av det digitala 
innehållet utför enligt försäljningsavtalet, 
avtalet om tillhandahållande av digitalt 
innehåll eller ett separat anknytande 
tjänsteavtal som ingicks samtidigt med 
försäljningsavtalet eller avtalet om 
tillhandahållande av digitalt innehåll; 
kategorin inkluderar inte

(m) anknytande tjänst: alla tjänster som är 
knutna till varor eller digitalt innehåll, 
såsom installation, underhåll, reparation 
eller annan behandling, och som säljaren 
av varorna eller leverantören av det digitala 
innehållet utför enligt försäljningsavtalet, 
avtalet om tillhandahållande av digitalt 
innehåll eller ett separat anknytande 
tjänsteavtal som ingicks samtidigt eller i 
samband med försäljningsavtalet eller 
avtalet om tillhandahållande av digitalt 
innehåll; kategorin inkluderar inte

Or. de

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 2 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) tjänsteleverantör: en försäljare av varor 
eller en leverantör av digitalt innehåll 
som åtar sig att förse en konsument med
en tjänst som har anknytning till dessa 
varor eller detta digitala innehåll.

(n) tjänsteleverantör: en näringsidkare 
som åtar sig att tillhandahålla en 
anknytande tjänst.

Or. de
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Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(s) köpgaranti: ett åtagande från 
näringsidkaren eller en tillverkare
gentemot konsumenten att vid bristande 
överensstämmelse, utöver de skyldigheter
som följer av artikel 107, återbetala 
köpeskillingen eller i någon form byta ut, 
reparera eller tillhandahålla service för 
varor eller digitalt innehåll som inte 
uppfyller specifikationerna eller något 
annat krav eller löfte i garantin eller i 
relevant reklam som förekommit i samband 
med att avtalet ingicks eller dessförinnan.

(s) köpgaranti: ett åtagande från 
näringsidkaren eller tillverkaren
(garantigivaren), utöver dennes rättsliga 
skyldigheter i fråga om avtalsenlighet, 
gentemot konsumenten om att återbetala 
köpeskillingen eller att byta ut, reparera 
eller utföra någon form av service på 
varor eller digitalt innehåll som inte 
överensstämmer med specifikationerna 
eller inte uppfyller något annat krav eller 
löfte i garantin eller i relevant reklam som 
förekommit i samband med att avtalet 
ingicks eller dessförinnan.

Or. de

Motivering

Definitionen bör överensstämma med den som används i direktivet om konsumenträttigheter.

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 2 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(sa) reparation: återställande eller 
åtgärdande av varans eller det digitala 
innehållets avtalsenlighet vid bristande 
överensstämmelse. 

Or. de

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 2 – led sb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(sb) tillverkare: en fysisk eller juridisk 
person som tillverkar eller låter tillverka 
varor eller digitalt innehåll, som 
importerar varor eller digitalt innehåll till 
Europeiska unionens territorium eller 
som uppger sig vara tillverkare genom att 
sätta sitt namn, sitt varumärke eller annat 
kännetecken på varorna eller det digitala 
innehållet.

Or. de

Motivering

Definitionen överensstämmer med konsumentköpsdirektivet 1999/44/EG.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 2 – led t

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(t) varaktigt medium: varje medel som gör 
det möjligt för en part att bevara 
information, som riktas till denne 
personligen, så att informationen är 
tillgänglig för användning i framtiden 
under en tid som är lämplig med hänsyn till 
vad som är avsikten med informationen 
och som tillåter oförändrad återgivning av 
den bevarade informationen.

(t) varaktigt medium: ett medel som gör det 
möjligt för konsumenten eller 
näringsidkaren att bevara information som 
riktas till vederbörande på sådant sätt att 
den är tillgänglig för användning i 
framtiden under en tid som är lämplig med 
hänsyn till vad som är avsikten med 
informationen och som tillåter oförändrad 
återgivning av den bevarade informationen.

Or. de

Motivering

Definitionen bör överensstämma med den som används i direktivet om konsumenträttigheter. 
Ordet ”personligen” bör dock strykas, eftersom man i annat fall kan tro att det alltid måste 
röra sig om information som riktas till en part.

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 2 – led ya (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ya) återställande utan kostnad: 
återställande eller åtgärdande av en varas 
avtalsenlighet utan ersättning för 
nödvändiga kostnader, i synnerhet frakt-, 
arbets- eller materialkostnader.

Or. de

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Bilaga 1 – artikel 105 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det digitala innehållet sedermera 
måste uppdateras av näringsidkaren, ska 
denne se till att det digitala innehållet 
förblir i överensstämmelse med avtalet 
under hela dess löptid.

4. Om näringsidkaren sedermera måste 
uppdatera det digitala innehållet eller 
levererar delar av det digitala innehållet 
separat, ska denne se till att det digitala 
innehållet förblir i överensstämmelse med 
avtalet under hela dess löptid.

Or. de

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Bilaga 1 – artikel 109 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett erbjudande om avhjälpande ska inte 
upphöra att gälla på grund av ett 
meddelande om uppsägning.

utgår

Or. de


