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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 den belgiska senaten över ovan nämnda 
förslag.
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Belgiska senaten

Sammanträdesperiod 2011-2012

6 december 2011

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag 
(COM(2011)0635)

Kontroll av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

Justitieutskottets slutsatser

Avsnitt l. Texterna

I artikel 5.3 andra stycket i Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) fastställs två 
regler.

Den första är en handlingsregel. Den är avfattad med tanke på unionens institutioner.
Institutionerna bör följa ”subsidiaritetsprincipen i enlighet med de förfaranden som anges i 
protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna”1.

Den andra är en kontrollregel. Den vänder sig till medlemsstaternas institutioner. ”De 
nationella parlamenten ska se till att subsidiaritetsprincipen följs i enlighet med det förfarande 
som anges i protokollet.”

I protokoll nr 1 i bilagan till EU-fördraget fastställs rollen för de nationella parlamenten i 
Europeiska unionen. I protokollets artikel 2.3 anges att ”kommissionen ska översända sina 
utkast till lagstiftningsakter direkt till de nationella parlamenten samtidigt som de översänds 
till Europaparlamentet och rådet”.

Genom detta protokoll tilläggs i artikel 3.1 att ”de nationella parlamenten kan, i enlighet med 
förfarandet i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande om 
huruvida ett utkast till lagstiftningsakt är förenligt med subsidiaritetsprincipen”2.
Protokoll nr 2 ägnas åt ”tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna” och åt 
systemet för att kontrollera tillämpningen av dess principer (protokollets ingress).

I artikel 6.1 preciseras att ”varje nationellt parlament eller kammare i ett sådant parlament får, 
inom åtta veckor från den dag då ett utkast till lagstiftningsakt på unionens officiella språk 
översänds, till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande lämna ett motiverat 
yttrande med skälen till att de anser att det aktuella utkastet inte är förenligt med 
                                               
1 I artikel 5.3 i EU-fördraget fastställs att ”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 Jfr F. Delpérée och F. Dopagne, Le dialogue parlementaire Belgique-Europe, förord av W. Martens, Bryssel, 
Bruylant, 2010, för en kommentar till dessa bestämmelser.
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subsidiaritetsprincipen. Varje nationellt parlament eller kammare i ett sådant parlament ska i 
förekommande fall samråda med de regionala parlament som har lagstiftande befogenheter”.

Det kan inte bortses från att Belgien vid undertecknandet av Lissabonfördraget gjorde en 
förklaring ”om de nationella parlamenten”. Den har nummer 51. Belgien preciserar ”att, enligt 
dess konstitutionella rätt, agerar såväl det federala parlamentets representanthus och senat 
som de olika gemenskapernas och regionernas parlamentariska församlingar, med hänsyn till 
de befogenheter som utövas av unionen, som ingående delar i det nationella parlamentariska 
systemet eller kammare i det nationella parlamentet”. 

Avsnitt 2: Förfarandet

Med stöd av de texter som det erinras om ovan överlämnades ett förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag 
(COM(2011)0635) av den 11 oktober, till senaten den 20 oktober 2011.

Förslaget överlämnades till justitieutskottet. Förslaget behandlades vid mötena den 
22 november, 29 november och 6 december. Utskottet anordnade utfrågningar vars protokoll 
bifogas till betänkandet (senatens dokument nr 5-1382/1). Utskottet mottog även skriftliga 
bidrag från professor Patrick Wéry, från Ordre des barreaux francophones et germanophone 
(Benoît Kohi och Denis Philippe) och från Orde van Vlaamse Balies (Eddy Boydens). Även 
dessa bifogas till betänkandet.

Tidsfristen för att avge ett yttrande om respekten för subsidiaritetsprincipen går ut den 12 
december 2011.

Avsnitt 3. Metodöverväganden

Två metodanvisningar bör vara vägledande för en parlamentarisk församling när yttranden 
avges om huruvida ett utkast till lagstiftningsakt är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Den 
första är rättslig och den andra mer politisk.

Ur ett juridiskt perspektiv finns det anledning att granska den bokstavliga innebördens 
överensstämmelse, det vill säga jämförelsen mellan två normer – bestämmelserna i en 
förslagstext och bestämmelserna i fördraget, i detta fall om subsidiaritetsprincipen. Denna 
jämförelse bör leda fram till en rättslig bedömning av lagstiftningsprocessens giltighet. Om 
det av denna analys av förslagstexten framgår att den inte faller inom ramen för 
subsidiaritetsprincipen och om andra parlamentariska församlingar skulle dela denna 
bedömning, bör textens författare ompröva sitt förslag.

Ur en politisk synvinkel ska naturligtvis en parlamentarisk församling uttala sig enligt sina 
normala bedömningskriterier – de folkvalda ska av princip bedöma ett förslag i förhållande 
till rent politiska kriterier. På samma sätt som representanthuset har senaten gjort gällande –
vid granskningen av Cosacs pilotprojekt om tredje järnvägspaketet – kontrollens politiska 
karaktär.

Kontrollen av subsidiariteten ger församlingen tillfälle att uttrycka sin uppfattning om den 
övergripande fördelningen av befogenheter i EU. Församlingen ger unionen möjligheten att 
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ange hur man bör uppfatta bestämmelserna i fördraget som fastställer att det politiska beslutet 
ska fattas ”så nära unionens medborgare som möjligt” (ingress till protokoll nr 2).

Därför bör den parlamentariska församlingen att ställa sig tre olika frågor vid en 
subsidiaritetskontroll1:

a. Frågan om behörighet. Agerar de europeiska myndigheterna inom ramen för sitt
verksamhetsområde när de utformar en lagstiftningsakt? Kan de i fördragen hitta en avdelning 
för att ingripa på detta område?

b. Frågan om relevans. Motsvarar lagstiftningsakten, som den är utformad, på ett lämpligt 
sätt problemet som ska lösas? Är åtgärden som övervägs lämplig? Medger eller underlättar 
den förverkligandet av målet som de europeiska institutionerna eftersträvar?

c. Frågan om närhet. Respekterar förslaget om lagstiftningsakt i tillräcklig mån de 
nationella myndigheternas initiativ och insatser? Skulle det vara möjligt att nå samma resultat 
med medlemsstaternas medverkan? Berättigar ”den planerade åtgärdens omfattning eller 
verkningar” en europeisk insats på detta område?

Det är inte de parlamentariska församlingarnas uppgift att uttala sig om innehållet i förslaget 
till förordning och framhålla fördelarna eller nackdelarna med förslaget2.

Avsnitt 4. Syftet med förslaget till förordning

Förslaget till europeisk förordning om en gemensam europeisk köplag syftar till att bidra till 
en väl fungerande inre marknad genom att skapa en enhetlig och frivillig uppsättning 
avtalsregler.

Det vänder sig till både företag och medborgare. Företagen bör involveras i utvecklingen av 
en gränsöverskridande handel.

Medborgarna bör uppmuntras att, under lättare och säkrare omständigheter, göra 
gränsöverskridande inköp. Förslaget avser både köpeavtal som ingås mellan företag och avtal 
som ingås mellan ett företag och konsumenter.

En självständig och enhetlig lag skulle därmed uppstå. Den skulle vara frivillig och endast 
tillämpas om parterna som genomför gränsöverskridande transaktioner accepterar den. Det 
skulle vara en ”andra avtalsrättsordning” som skulle ingå i den nationella lagstiftningen i varje 
medlemsstat vid sidan av en första ordning som skulle fortsätta att vara civillagen (art. 1582–
1701) och indispositiv lagstiftning som syftar till att utforma konsumtionsordningen.

Genom att anta detta frivilliga system skulle ett antal hinder till följd av olikheter mellan 
rättssystemen för avtalsrätt, framför allt köpeavtal, uteslutas. Det skulle kunna visa en 
framkomlig väg för att harmonisera fordringsrätten i allmänhet.

                                               
1 Jfr Le principe de subsidiarité, Bryssel, Bruylant, 2000 och L'Europe de la subsidiarité (dir. M. Verdussen), 
Bryssel, Bruylant, 2000, på samma tema.
2 ”Finns det inte anledning att befara, skriver professor Wéry, att den yrkesmässiga säljaren i praktiken bara 
dikterar sin vilja för konsumenten och att konsumenten inte har någon förhandlingsmarginal när denne ställs 
inför ett avtalserbjudande?”
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Avsnitt 5. Analys av överensstämmelse

Med tanke på de metodiska iakttagelser som framställts har utskottet granskat förslaget till 
europeisk förordning ur tre synvinklar.

5.1. Av behörighetsanalysen framgår att fördragen inte innehåller några särskilda 
bestämmelser som gör det möjligt att anta en rättsregel som införlivas i medlemsstaternas 
lagstiftning utan att ändra väsentliga bestämmelser.

Lagstiftningsförslaget har emellertid inte som syfte att ersätta nationella lagstiftningar. Inte 
heller har det i avsikt att harmonisera deras bestämmelser. Förslagets avsikt är att skapa ett 
nytt rättsligt instrument som existerar samtidigt som och, i stor utsträckning, konkurrerar med 
nationell lagstiftning i varje medlemsstat.

Författarna till förslaget utgår från artikel 114.1 i EUF-fördraget. Denna bestämmelse syftar 
till att säkerställa ”tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i 
medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera”.
Artikel 114.3 preciserar att i de förslag som kommissionen utformar bland annat om 
konsumentskydd ska utgå från ”en hög skyddsnivå”.

Förslaget avser emellertid inte att tillnärma bestämmelser i nationella lagstiftningar.
Författarna borde ha valt en annan rättslig grund, till exempel artikel 352 i EUF-fördraget, 
som tillåter unionen att vidta ”lämpliga åtgärder” i den mån som ”en åtgärd från unionens sida 
skulle visa sig nödvändig för att, inom ramen för den politik som fastställs i fördragen, nå 
något av de mål som avses i fördragen, och dessa inte föreskriver de nödvändiga 
befogenheterna för detta”.

I detta fall ankommer det på förslagets författare att få medlemsstaternas enhälliga stöd.  
Genom att felaktigt hänvisa till artikel 114 i EUF-fördraget inför de en snedvridning i den 
europeiska lagstiftningsprocessen. I förbigående förflyttar de också det politiska 
beslutscentret i unionen.

5.2. Vad gäller relevansanalysen konstaterar utskottet att de europeiska myndigheterna kan 
komma att påverka gränsöverskridande transaktioner i högre grad än nationella lagstiftningar, 
i ett rättsystem som begränsas till inhemsk lagstiftning. Förslaget kan bidra till att förenkla de 
gränsöverskridande transaktionerna och göra dem säkrare för 500 miljoner människor.

Det målet är giltigt. Det är ett av de mål som EU kan och rent av bör sträva efter. Det är inte 
desto mindre tillåtet att fråga sig om de medel som används är de mest lämpliga för att nå 
detta mål. Den planerade lagstiftningen skulle kunna ge samtliga ekonomiska aktörer en 
bekväm anledning att kringgå de indispositiva bestämmelserna i de nationella 
lagstiftningarna?

Professor Patrick Wéry, vars studie utan tvivel är välvilligt inställd till förslaget till 
förordning, försummar inte att betona att motiveringen ”enligt artikel 114.3 i EUF-fördraget 
skulle garantera ett konsumentskydd med en hög skyddsnivå för den gemensamma europeiska 
köplagen genom att införa egna tvingande regler som skulle upprätthålla eller förbättra den 
skyddsnivå som konsumenterna kan dra fördel av tack vare en gällande konsumtionsrätt på 
EU-nivå”.
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Han tillägger dock att ”det är tillåtet att tvivla på att detta påstående stämmer i förhållande till 
den belgiska positiva rätten. Exemplet med oskäliga villkor i avtal mellan yrkesmässiga 
säljare och konsumenter är talande”. Han drar slutsatsen att förslaget ger ”en mindre 
långtgående skydd” än belgisk lag, med hänvisning till bland annat lagen av den 6 april 2010 
om marknadens praxis och konsumentskyddet.

Denna slutsats talar för att förslaget till förordning inte når de målen som klarsynt har sätts 
upp.

5.3. Vad gäller närhetsanalysen kan man fråga sig om författarna av förslaget till europeisk 
förordning påvisar att den lagstiftningsakt som läggs fram kan tillgodose en 
subsidiaritetsanalys.

Fastän det ligger på dem att bevisa att en europeisk insats skulle vara effektivare på 
köprättsområdet och bättre tjäna utvecklingen av den inre marknaden, lägger de inte fram 
analyser med sifferuppgifter till stöd för sitt principiella resonemang.

Påståendet att ”unionen är bäst lämpad att lösa problemet med rättslig fragmentering” 
(anmärkning från professor Wéry) är inte tillräckligt, om man inte genom ett slags principiellt 
påstående anser att en europeisk förordning skulle vara lämpligare för att få till stånd ett 
enhetligt rättssystem på området, utan att överväga de garantier som finns i medlemsstaternas 
lagstiftningar.

Författarna verkar inte ta hänsyn till direktivet 2011/83/EU om konsumenträttigheter 
(Europeiska unionens officiella tidning av den 22 november 2011) som ännu inte har 
införlivats i inhemsk lagstiftning. De visar inte hur man kan bringa bestämmelserna i förslaget 
till förordning i samklang med bestämmelserna förordningen nr 593/2008 om tillämplig lag 
för avtalsförpliktelser (Rom I).

Författarna lägger inte heller fram något bevis på att ett tjugoåttonde ”frivilligt” system, som 
läggs till och som konkurrerar med de tjugosju rättssystemen som är tillämpliga i 
medlemsstaterna, bättre kommer att tjäna producenterna och konsumenternas intressen.

Harmoniseringen av konsumentskyddslagstiftningen har lyckats. Den når sina mål med större 
säkerhet och effektivare än ett system för lägsta skydd, som föreslås vara frivillig.

Avsnitt 6. Justitieutskottets slutsatser

Med hänsyn till föregående observationer, i synnerhet de som avser EU:s behörighet, anser 
utskottet att det förslag som överlämnats för kontroll kränker subsidiaritetsprincipen. Den 
försätter skilda rättssystem i konkurrens med varandra medan den borde ha som mål att 
förebygga de negativa följderna av skilda lagstiftningar eller åtminstone lindra dem. Förslaget 
bör granskas för att svara på de olika invändningar som görs.


