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A. Inledning

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam 
europeisk köplag (COM(2011)0635) är ett banbrytande initiativ av stor betydelse för 
konsumenter och företag på den inre marknaden. Förslaget har sina rötter i det europeiska 
avtalsrättsinitiativet, vars syfte var att åtgärda problem på den inre marknaden på grund av 
skillnader mellan nationella avtalsrättsliga bestämmelser. Detta initiativ har diskuterats i 
många år, och Europaparlamentet har upprepade gånger bidragit med vägledning och stöd1, 
senast genom sin resolution från 2011 om kommissionens grönbok2. I denna resolution 
förespråkades bland annat det alternativ som innebär att man ”inrättar en frivillig rättsakt”, 
och det betonades att lagstiftningsförfarandet borde vara ”så inkluderande och överskådligt 
som möjligt”. 

Mot denna bakgrund antog utskottet för rättsliga frågor – på förslag från medföredragandena 
– ett ambitiöst evenemangsprogram för att få höra åsikter från ett brett spektrum av olika 
experter och intressegrupper. Hittills har en utfrågning3 och tre workshoppar4 anordnats. En 
konferens med nationella parlament kommer att hållas den 27 november 2012, och ännu ett 
interparlamentariskt evenemang har redan inplanerats under 2013 så att en fördjupad dialog 
kan föras.

Detta arbetsdokument följer på en första analys av förslaget, på grundval av den sakkunskap 
som samlats in hittills. Det är på intet sätt någon uttömmande avhandling utan utgör en del i 
ett pågående arbete. Syftet är att undersöka de huvudsakliga frågor som föredragandena anser 
vara avgörande för debatten.  

B. Frågor

På det hela taget vill föredragandena upprepa parlamentets krav i resolutionen från 2011 på en 
rättsakt som ”utformas på ett enkelt, tydligt och balanserat sätt som gör att alla parter finner 
den lönande att använda”5. De anser att texten skulle kunna förbättras för att bli mer 
användarvänlig, tydligare, mer samstämmig med regelverket när det gäller termer och 
definitioner och mindre vag i sin terminologi.

I. Förordningen

De frågor om förordningen som är uppe till diskussion handlar framför allt om den 
gemensamma europeiska köplagens funktionssätt.

                                               
1 Europaparlamentets resolutioner av den 26 maj 1989 (EGT C 158, 26.6.1989, s. 400), av den 6 maj 1994 
(EGT C 205, 25.7.1994, s. 518), av den 15 november 2001 (EGT 140 E, 13.6.2002, s. 538), av den 
2 september 2003 (EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 95), av den 23 mars 2006 (EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 109), av 
den 7 september 2006 (EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 247), av den 12 december 2007 (EUT C 323 E, 18.12.2008, 
s. 364) och av den 3 september 2008 (EUT C 295 E, 4.12.2009, s. 31).
2 Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2011 om politiska alternativ för främjande av en europeisk 
avtalsrätt för konsumenter och företag (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 Punkt 29.
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1. Rättslig grund
Föredragandena är medvetna om att det har ifrågasatts om förslaget verkligen kan grundas på 
artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De anser emellertid att eftersom 
förslaget gäller inrättande av ett harmoniserat alternativt system inom medlemsstaternas 
lagstiftning (se skäl 9) kan det helt klart räknas till ”åtgärder för tillnärmning” och bör därför 
grundas på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Detta har bekräftats 
av de tre institutionernas juridiska avdelningar.

2. Rättsaktens frivilliga natur
Föredragandena är medvetna om att rättsaktens frivilliga natur har mött visst motstånd från 
vissa grupper av berörda parter. Det har emellertid framkommit att frivilliga rättsakter är en 
vida utbredd metod1. I detta arbetsdokument är utgångspunkten att en frivillig rättsakt på 
området för avtalsrätt är användbar för konsumenter och företag. Detta synsätt ligger i linje 
med såväl resolutionen från 20112 som föredragandenas övertygelse. Tonvikten ligger därför 
vid hur förslaget kan göras mer tilltalande för tänkbara användare och vid att göra det 
genomförbart i praktiken. 

3. Förhållande till Rom I-förordningen
Detta är en avgörande fråga för den gemensamma europeiska köplagens funktionssätt. Till att 
börja med vill föredragandena framhålla att en överenskommelse om att använda den 
gemensamma europeiska köplagen inte bör ”förväxlas med [...] ett val av tillämplig lag” utan 
bör ”bygga på valfrihet inom ramen för den respektive nationella lagstiftning som är 
tillämplig” (se skäl 10).

I nuläget är det tillåtet enligt artikel 6.2 i Rom I-förordningen att välja tillämplig lag för ett 
konsumentavtal när företag riktar sin verksamhet till konsumenter, med förbehåll för de 
obligatoriska bestämmelser som gäller där konsumenten har sin vanliga vistelseort. I skäl 12 i 
den gemensamma europeiska köplagen hävdas att ”[a]rtikel 6.2 i förordning (EG) nr 593/2008 
[…] har ingen praktisk betydelse för de frågor som omfattas av den gemensamma europeiska 
köplagen”.

Förslaget kan endast få avsedd verkan om så verkligen är fallet. I annat fall går det inte att 
uppnå fördelen för företag med att välja en enhetlig rättsakt för att överkomma skillnader 
mellan medlemsstaternas lagstiftning och därmed undvika att behöva undersöka, tillämpa och 
lösa tvister enligt utländsk lagstiftning. Att undvika tillämpning av artikel 6.2 i 
Rom I-förordningen är emellertid endast önskvärt om artikelns syfte – att garantera att 
konsumenten har samma skydd som han eller hon skulle ha enligt sitt eget lands lagstiftning –
uppfylls på annat sätt. I sin resolution från 2011 betonade Europaparlamentet ”att den 
frivilliga rättsakten måste erbjuda en mycket hög konsumentskyddsnivå”3 och tillade att en 
hög nivå på konsumentskyddet också ligger ”i företagens intresse eftersom de endast kommer 
att kunna utnyttja de fördelar som den frivilliga rättsakten erbjuder om konsumenter i samtliga 
medlemsstater är övertygade om att de inte kommer att gå miste om skydd om de väljer den 
frivilliga rättsakten”4.
                                               
1 Undersökningen ”Implementation of optional instruments within European Civil Law” 
(http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928).
2 Punkt 5.
3 Resolutionen, punkt 14.
4 Resolutionen, ibid.
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Föredragandena anser att förhållandet till Rom I-förordningen, särskilt artikel 6, måste göras 
så klart som möjligt och nödvändigt i den gemensamma europeiska köplagen för 
rättssäkerhetens skull. Ytterligare arbete behövs för att avgöra hur detta kan uppnås. När det 
gäller konsumentskyddet i den gemensamma europeiska köplagen verkar en första granskning 
tyda på att det verkligen är mycket gott. Även detta behöver undersökas ytterligare.

3. Hänvisningar till nationell lagstiftning
För frågor som faller inom tillämpningsområdet för den gemensamma europeiska köplagen 
gäller principen om fristående tolkning (artikel 4.2 i bilagan). Frågor som ”inte behandlas” i 
lagen omfattas av den nationella lagstiftning som fastställts gälla enligt relevanta 
bestämmelser i den internationella privaträtten, i första hand Rom I-förordningen (se skäl 27). 
Sådana hänvisningar till nationell lagstiftning tillför komplexitet, men är nödvändiga när 
frågor inte kan eller bör ingå i den gemensamma europeiska köplagen. Föredragandena anser 
att det är rimligt att den gemensamma europeiska köplagen omfattar ”sådana avtalsrättsliga 
frågor som är av praktisk relevans under livscykeln för de typer av avtal som faller inom dess 
[…] tillämpningsområde […], särskilt avtal som ingåtts på nätet” (skäl 26). De förbehåller sig 
emellertid rätten att överväga möjliga utvidganden, exempelvis när det gäller bristande 
rättshandlingsförmåga eller representation som är av betydelse vid e-handel. 

4. Tillämpningsområde
När det gäller förslagets tillämpningsområde är föredragandena medvetna om att somliga 
förespråkar att avtal mellan näringsidkare ska uteslutas. Eftersom den gemensamma 
europeiska köplagen enbart erbjuds parterna finns det emellertid ingen anledning till att den 
inte skulle erbjudas även vid avtal mellan näringsidkare. Den gemensamma europeiska 
köplagen skulle kunna innebära intressanta fördelar i synnerhet för små och medelstora 
företag, som erbjuds en färdig uppsättning regler och visst skydd. Det står dessutom klart att 
den gemensamma europeiska köplagen troligen inte kommer att väljas av multinationella 
företag, som i vilket fall inte är dess målgrupp. Enligt föredragandenas åsikt innebär 
konstaterandet att den gemensamma europeiska köplagen kan vara av intresse för små och 
medelstora företag emellertid inte nödvändigtvis att dess tillämpningsområde bör begränsas, 
såsom har föreslagits, till avtal mellan näringsidkare där en av parterna är ett litet eller 
medelstort företag. Detta ger upphov till förvirring och osäkerhet och kan till och med leda till 
den besvärande situation som ofta förts på tal där en part måste begära att få se en tänkbar 
avtalsparts balansräkning.

För det andra måste begränsningen till gränsöverskridande avtal granskas. Det har tagits upp 
tekniska frågor kring definitionen av den gränsöverskridande faktorn, och faktum är att 
skillnaden mellan gränsöverskridande och inrikes avtal ändå börjar suddas ut genom ökad 
rörlighet, internet, mobila enheter och handelsplattformar som börjar användas i hela Europa. 
En begränsning till gränsöverskridande avtal skulle kunna äventyra de fördelar den 
gemensamma europeiska köplagen har att erbjuda, eftersom det förblir nödvändigt att göra 
skillnad mellan inrikes och gränsöverskridande transaktioner. Naturligtvis måste det 
säkerställas att eventuellt missbruk av den gemensamma europeiska köplagen för situationer 
som den inte var avsedd för kan undvikas.

Om den gemensamma europeiska köplagen bör begränsas till transaktioner på nätet eller 
distanstransaktioner är en svår fråga. Det hävdas ofta att den gemensamma europeiska 
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köplagen skulle kunna vara fördelaktig vid e-handel, framför allt för transaktioner som rör 
små belopp. Behöver detta emellertid innebära att den bör begränsas till sådana transaktioner? 
Med tanke på att den gemensamma europeiska köplagen enbart erbjuds parterna skulle det 
kunna vara beklagligt om den krets som får detta erbjudande begränsas. Å andra sidan är det 
uppenbart att den gemensamma europeiska köplagen, i egenskap av en enda uppsättning 
EU-omfattande bestämmelser, är det idealiska verktyget för e-handel. Det kan därmed ligga 
en viss lockelse i att välja detta viktiga och snabbt växande område till ett pilotprojekt. Denna 
fråga behöver övervägas ytterligare. Om tillämpningsområdet ska begränsas måste detta i alla 
händelser formuleras noggrant, också mot bakgrund av de nyligen avkunnade domarna i 
Alpenhof1- och Mühlleitner2-målen.

Ytterligare analys av det materiella tillämpningsområdet kan också komma att behövas när 
det gäller blandade avtal och avtal som omfattar kredit.

5. Kompletterande åtgärder
Föredragandena välkomnar förslaget om att inrätta en databas över domar. Denna måste vara 
omfattande, underhållas väl och uppdateras regelbundet samt vara lättförståelig och 
lättillgänglig, särskilt för konsumenter.

Sambandet med alternativ tvistlösning och tvistlösning online är viktigt. Lagstiftningspaketet 
om alternativ tvistlösning och tvistlösning online är i nuläget föremål för förhandlingar i syfte 
att uppnå en överenskommelse vid första behandlingen. Det kan emellertid vara värt att 
överväga om det vore önskvärt med ett starkare samband mellan alternativ tvistlösning och 
den gemensamma europeiska köplagen (exempelvis genom att den gemensamma europeiska 
köplagen kombineras med en rekommendation till parterna att använda alternativ tvistlösning 
eller genom att överenskommelsen om att använda den gemensamma europeiska köplagen på 
något sätt knyts till samtycke till att använda alternativ tvistlösning).

Behovet av att parallellt med den gemensamma europeiska köplagen utarbeta EU-omfattande 
standardavtal, vilket betonades redan i resolutionen från 20113, måste upprepas. Det är viktigt 
att komma ihåg att standardavtal inte skulle fungera i det nuvarande rättsliga sammanhanget, 
framför allt på grund av artikel 6.2 i Rom I-förordningen. Föredragandena är övertygade om 
att färdiga standardavtal kommer att vara avgörande för den gemensamma europeiska 
köplagens framgång, och uppmanar kommissionen att inleda detta arbete så snart som möjligt 
och parallellt med den pågående lagstiftningsprocessen. De välkomnar kommissionens 
åtagande i meddelandet om den gemensamma europeiska köplagen4, men anser att det behövs 
en uttrycklig hänvisning till detta i den normativa delen av texten.

Det har också framförts förslag om att den gemensamma europeiska köplagen borde åtföljas 
av kommentarer eller att ett rådgivande organ borde inrättas. Föredragandena vill undersöka 
dessa förslag närmare och understryker att sådana initiativ skulle behöva stå i nära samband 
med databasen över domar och hålla högsta standard när det gäller kvalitet och oberoende, så 
att avtalsparter – framför allt konsumenter – kan ha tilltro till den assistans som erbjuds.
                                               
1 Förenade målen C-585/08 och C-144/09, Peter Pammer mot Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG och 
Hotel Alpenhof GesmbH mot Oliver Heller [2010], REU I-2527.
2 Mål C-190/11, Daniela Mühlleitner mot Ahmad Yusufi och Wadat Yusufi, ännu ej publ.
3 Punkt 30.
4 COM(2011)0636, s. 11.
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Det har också poängterats att det skulle kunna vara till nytta att utforska möjligheterna i 
fördragen för att se till att EU-domstolen är förberedd för den ytterligare arbetsbelastning som 
eventuellt kan förväntas.

II. Bilaga

När det gäller bilagan med bestämmelserna för den gemensamma europeiska köplagen tar 
medföredragandena endast upp ett begränsat antal frågor, eftersom en mer utförlig diskussion 
skulle ligga utanför detta arbetsdokuments räckvidd. 

1) Oskäliga avtalsvillkor
När det gäller avtal mellan en näringsidkare och en konsument har analyser gjorts där man 
upprättat förteckningar över olika villkor från nationell lagstiftning som inte förekommer på 
samma sätt i den gemensamma europeiska köplagen. Föredragandena kommer att behandla 
alla resultat noggrant. Det verkar emellertid inte tillrådligt – vare sig på detta område eller när 
det gäller andra frågor – att se den gemensamma europeiska köplagen som en summa av 
nationella lagar och räkna ihop olika aspekter av konsumentskyddet (t.ex. svartlistade eller 
grålistade villkor). Det övergripande resultat som uppnås genom begränsningarna av oskäliga 
avtalsvillkor i den gemensamma europeiska köplagen bör bedömas och jämföras med det 
övergripande resultatet i nationell lagstiftning. Föredragandena kommer att arbeta noggrant 
och grundligt med bestämmelserna om oskäliga avtalsvillkor. Tillämpningsområdet för 
begränsningar av oskäliga avtalsvillkor, och för den relevanta prövningen, behöver vara 
tydligt och ligga tillräckligt nära direktivet om oskäliga avtalsvillkor för att uppnå det 
önskvärda resultatet att kunna hänvisa till EU-domstolens rättspraxis.

När det gäller transaktioner mellan näringsidkare har det hävdats att det föreslagna systemet –
i motsats till sin konkurrent, FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor 
– inte lägger tillräcklig tonvikt vid att främja förutsebarhet vid kommersiella transaktioner. 
Detta grundas på att definitionen av tillämpningsområdet är för vid och att prövningen av 
oskäliga avtalsvillkor inte ger tillräcklig vägledning eller är öppen för att kunna urholkas av 
fall som gäller avtal mellan en näringsidkare och en konsument. Föredragandena kommer att 
analysera detta och föreslå lämpliga ändringar.

2) Köparens möjligheter att vidta åtgärder
Det system för konsumenters möjligheter att vidta åtgärder vid avtalsbrott som föreslås i den 
gemensamma europeiska köplagen kännetecknas av fritt val av åtgärder, avsaknad av 
avhjälpande från säljaren och inget krav på att meddela uppsägning inom en viss tid. 
Huruvida detta system är genomförbart och kan göra den frivilliga rättsakten tilltalande nog 
att använda för att den ska kunna bli framgångsrik är en av de ”heta” frågor som diskuteras. 
Konsumentföreträdare kräver förtydliganden och mer skydd. Näringslivet och deras juridiska 
rådgivare förutspår att näringsidkare inte skulle använda sig av en så överbeskyddande 
rättsakt. En första analys visar att det föreslagna systemet verkligen verkar erbjuda ett mycket 
starkt konsumentskydd, som går utöver regelverket, särskilt konsumentköpsdirektivet, och 
som nästan helt överensstämmer med eller till och med går utöver nationell lagstiftning. 
Givetvis behöver detta ämne undersökas ytterligare. 
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Föredragandena är medvetna om att de omfattande konsumenträttigheterna, som får somliga 
att befara risk för missbruk, har knutits till principen om tro och heder, som skulle kunna 
fungera som motvikt vid fall av missbruk. Den senare principen förekommer inte i alla 
medlemsstaters rättsordning och kan medföra risk för skiftande tolkningar. Å andra sidan kan 
det finnas visst behov av att hitta lösningar från fall till fall enligt generalklausuler. En databas 
över domar och understödjande dokumentation skulle kunna vara till enorm hjälp i samband 
med detta.

Föredragandena anser att det kommer att bli nödvändigt att bedöma åtgärdssystemets 
övergripande struktur så att problem som tagits upp kan åtgärdas genom tekniska 
korrigeringar (tydligare ordval, vid behov i kombination med omstrukturering av 
bestämmelserna) där betydande förändringar är nödvändiga. Detta arbete måste utföras med 
öppna sinnen, utan att välja någon lösning i förväg och genom att lyssna noga på alla framtida 
användare av den gemensamma europeiska köplagen.

3) Återlämnande (restitution)
Föredragandena kommer noggrant att undersöka de förslag som framförts om omformulering 
och omstrukturering av bestämmelserna om återlämnande. De anser att det viktigaste är att 
den föreslagna lösningen leder till en fungerande jämvikt mellan de båda sidorna och att det 
blir tydligt och förutsägbart för konsumenter vad de måste betala eller återlämna så att de kan 
utöva sina rättigheter med tillförsikt.

4) Digitalt innehåll
Vid första anblicken ser föredragandena vissa fördelar med att ta med digitalt innehåll, med 
tanke på att ett gemensamt regelverk är särskilt välbehövligt på detta område. Det verkar 
emellertid som att ett antal frågor måste bedömas på nytt, dvs. hur man ska hantera fall där 
digitalt innehåll inte betalas med pengar utan exempelvis med personuppgifter, eller om 
bestämmelserna om bristande överensstämmelse eller återlämnande behöver anpassas 
ytterligare med tanke på den särskilda natur som kännetecknar digitalt innehåll.

5) Preskription
Efter en första analys konstaterar föredragandena att den korta preskriptionsfristens subjektiva 
startpunkt motsvarar den valda lösningen i modern nationell och internationell lagstiftning.

Den tioåriga preskriptionsfristen har gett upphov till kritiska reaktioner, medan andra parter, 
däribland kommissionen, förklarar att dess syfte är att skapa rättssäkerhet. Dess praktiska 
betydelse är emellertid begränsad. Endast i verkligt sällsynta fall skulle en köpare kunna 
förbli omedveten om en bristande överensstämmelse i nio och ett halvt år för att sedan bli 
medveten om den och fortfarande vara i stånd att bevisa att den existerade vid tidpunkten för 
leveransen.

Föredragandenas mål är att tillhandahålla tydliga preskriptionsbestämmelser som 
överensstämmer väl med praktiska behov, utan att glömma bort att preskriptionsfrister måste 
bedömas som en beståndsdel i systemet för möjligheter att vidta åtgärder och inte avskilt från 
detta.
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C. Slutsats

Föredragandena anser att den gemensamma europeiska köplagen har enorma potentiella 
fördelar för konsumenter och företag på den inre marknaden, särskilt i den digitala tidsåldern, 
och utgör ett tillfälle som inte får missas. Föredragandena inbjuder till ytterligare behandling 
av de ämnen som skulle kunna säkerställa att denna rättsakt blir framgångsrik och ser fram 
mot att fortsätta debattera dessa frågor.


