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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 det österrikiska förbundsrådet över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Motiverat yttrande
från Förbundsrådet
av den 1 december 2011

i enlighet med artikel 23g.1 i Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) (lag om förbundsstatens 
författning) och med hänvisning till artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna

KOM(2011)0635 slutlig,
förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag
(60696/EU XXIV. GP).

”A. Motiverat yttrande

Det aktuella förslaget är inte förenligt med subsidiaritetsprincipen.

B. Motivering

Den 11 oktober 2011 lade Europeiska kommissionen fram sitt förslag till förordning om en 
gemensam europeisk köplag. Detta nya regelverk ska vara tillämpligt på området 
gränsöverskridande försäljningsavtal. Regelverket utgör ett nytt avtalsrättsligt system, som 
avtalsparterna kan välja att tillämpa som 28:e system vid sidan om de befintliga 
27 avtalsrättsliga systemen i medlemsstaterna. Kommissionen har som mål att genom detta 
frivilliga instrument främja den gränsöverskridande handeln, särskilt handel genom moderna 
distributionskanaler och då framför allt via internet. Detta mål må vara högst lovvärt, men 
genomförandesättet kan i lika hög grad ifrågasättas.

Som redan framgår av det negativa yttrandet över detta förslag till inremarknadsakt ger olika, 
parallellt existerande rättsliga system inte den grad av rättssäkerhet som garanteras genom den 
österrikiska civilrättsliga lagstiftningen sedan 200 år tillbaka, då man antog ABGB 
(Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten Deutschen Erbländer der 
Österreichischen Monarchie, Österrikes gällande civillag). Den risk för rättsosäkerhet som 
den europeiska köplagen innebär beror för det första på att regleringen omfattar ett begränsat 
område och lämnar vissa frågor om rättsförhållande oreglerade. Exempelvis borde man reda 
ut frågor om tillämpning av rättigheter och skyldigheter till rättshandling och fullmakter trots 
att den gemensamma europeiska köplagen är tillämplig i enlighet med relevant nationell 
lagstiftning. Rättstillämparen skulle således i framtiden inte bara få beakta två rättssystem, 
alltså avtalspartens och det egna, utan även konfronteras med ett tredje. Denna triad kan 
befaras leda till omfattande problem och motstridigheter i skarven mellan den nationella 
lagstiftningen och den europeiska köplagen.

Förbundsrådet stöder inte kommissionens argument att det frivilliga instrumentet skulle ingå i 
medlemsstaternas nationella rättssystem och som sådant vara inbäddat i respektive 
medlemsstats regelverk. En unionsrättslig förordning blir inte nationell lagstiftning, utan den 
förblir unionslagstiftning. Det är snarare så att det frivilliga instrumentet som alternativ 
avtalsrätt syftar till att tränga undan delar av det nationella rättssystemet.
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För det andra innehåller regelverket även åtskilliga otydliga begrepp som kräver oberoende 
tolkning, och sista instans blir därmed EU-domstolen. Det kommer att ta flera år att slutföra 
denna process och likaså att skapa rättslig klarhet, och processen är dessutom förenad med en 
större ekonomisk risk, vilket försvårar tillgången till rättslig prövning. Det mervärde som 
förslaget om en frivillig köplag väntas innebära för rättstillämparen torde alltså vara 
utomordentligt litet. Tvärtom kan man befara att den rättosäkerhet som beskrivits kommer att 
leda till högre transaktionskostnader.

Förslaget till förordning omfattar dessutom områden som redan ingick i den ursprungliga 
versionen av direktivet om konsumenträttigheter, men som man på grund av massivt motstånd 
i medlemsstaterna blev tvungen att stryka innan direktivet antogs. Exempelvis innehöll 
direktivet ursprungligen ett kapitel om oskäliga avtalsvillkor. På grund av olika utgångslägen, 
de olika regleringsbehov som därmed uppstår, är utformningen i medlemsstaterna i hög grad 
varierande, trots att det finns ett direktiv – visserligen med minsta harmonisering. Det går inte 
att komma överens om en enhetlig lösning på detta område. De bestämmelser som av denna 
anledning ströks från direktivet om konsumenträttigheter har nu i oförändrad form införts i 
förslaget till förordning om en gemensam europeisk köplag.

Visserligen omfattar förslaget om en gemensam europeisk köplag inte något regelverk med 
bindande tillämpning. I slutändan förutsätts att avtalsparterna väljer att tillämpa denna 
frivilliga köplag. Det finns emellertid anledning att befara att strukturellt sett underlägsna 
konsumenter eller små och medelstora företag, som också omfattas av avtalsrätten, inte får 
möjlighet att påverka beslutet om den andra parten är ett stort företag.

Vid utformningen av europeiska åtgärder i syfte att öka den gränsöverskridande handeln bör 
man inrikta sig på de verkliga problemen inom detta område. Eurobarometerresultaten från 
mars i år talar sitt tydliga språk: Det är inte skillnader mellan rättssystemen utan faktiska och 
praktiska problem, såsom de språkhinder som ofta finns, rädslan för att bli lurad, 
leveransproblem eller faktiska problem när en levererad produkt är behäftad med fel, som gör 
att konsumenterna avstår från handel över gränserna. Inte heller företagen ser skillnaderna 
mellan rättssystemen som ett hinder för gränsöverskridande verksamhet. Det är i stället 
övergripande ekonomiska överväganden som avgör saken för företagen.

Avslutningsvis bör även påpekas att det med hänsyn till rättspraxis i fråga om europeiska 
kooperativa föreningar (jfr EU-domstolens dom C-436/03) framstår som ytterst tveksamt att 
artikel 114 i EUF-fördraget skulle kunna åberopas som rättslig grund för den frivilliga 
köplagen. Artikel 114 i EUF-fördraget bör inte anges som rättslig grund för att upprätta 
”parallella regleringsinstrument” på sådana områden som för närvarande är medlemsstaternas 
behörighet. Eftersom frivilliga instrument inte utgör någon åtgärd för tillnärmning av 
lagstiftning borde man åberopa artikel 352 i EUF-fördraget, som i motsats till artikel 114 i 
EUF-fördraget kräver ett enhälligt beslut av rådet.

En EU-förordning ska visserligen tillämpas direkt i medlemsstaterna, men den är inte 
nationell lagstiftning utan står i ett konkurrensförhållande till denna. I slutändan syftar det 
frivilliga instrumentet inte till att förändra de nationella normerna utan snarare till att 
tillhandahålla ett fullt ut harmoniserat parallellt rättssystem. Detta innebär emellertid att 
harmoniseringen riskerar att stå stilla på områden där behovet av enhetliga, bindande 
bestämmelser i form av direktiv eller förordningar framstår som överhängande med hänsyn 
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till konsumentskyddet. I detta avseende bör nämnas den gemensamma europeiska köplagens 
knapphändiga bestämmelser om digitalt innehåll.

Den österrikiska civilrätten, särskilt ABGB och de värderingar som förmedlas i denna och 
som har förankrats i medborgarnas rättsmedvetande, står inte på något vis i motsats till 
uppfyllandet av de mål som eftersträvas i förslaget. Därför borde man i stället för att införa ett 
frivilligt instrument verka för förtroendeingivande åtgärder på europeisk nivå, som motverkar 
de verkliga hindren för gränsöverskridande handel. Det förslag som kommissionen har lagt 
fram uppfyller inte subsidiaritetsprincipens villkor, eftersom det inte behövs för att målen ska 
uppnås och eftersom det dessutom saknas belägg för att upprättandet av ett 28:e avtalsrättsligt 
system skulle kunna ge något mervärde.

Kommissionens redogörelse för förenligheten med subsidiaritetsprincipen grundar sig på 
konkreta kvantitativa och kvalitativa kriterier. I detta avseende poängteras att man i 
redogörelsen på ett väl avvägt sätt borde ha tagit upp de föreslagna ändringarnas 
konsekvenser. Kommissionen nöjer sig dock med att i stora drag ta upp de 
transaktionskostnader som sägs uppstå för företag, utan att ta hänsyn till de eventuella 
extrakostnader som kan uppstå för konsumenterna. För att konsekvensbedömningen ska bli 
trovärdig borde kommissionen på motsvarande sätt kvantifiera den totala ekonomiska börda 
som förslaget skulle kunna orsaka på grund av ökad juridisk komplexitet. Först då skulle man 
i konsekvensbedömningen få ett tillräckligt underlag för att avgöra om förslaget är förenligt 
med subsidiaritetsprincipen.”


