
 
 
 

  

Svenska synpunkter med anledning av grönboken om 
översynen av konsumentregelverket, KOM (2006) 744 final 

Det svenska svaret består av dels generella kommentarer till översynen 
av konsumentregelverket, dels svar på de frågeställningar som lyfts i 
grönboken. 
 
Generella kommentarer 
Vi välkomnar grönboken. Sverige eftersträvar ett fullgott 
konsumentskydd på en hög skyddsnivå inom EU och anser att 
utvecklingen av den gemensamma inre marknaden gynnas av så 
likformiga regler som möjligt. Det är dock viktigt att regelverket är 
tillräckligt dynamiskt för att möjliggöra att hänsyn tas till utvecklingen 
på marknaden. I samband med att ett högt konsumentskydd 
säkerställs måste även näringslivets intressen beaktas. På det 
civilrättsliga konsumentskyddets område bör det huvudsakliga syftet 
vara att skapa balans mellan parterna i ett enskilt avtal. Vi vill 
framhålla vikten av att hänsyn tas till annat pågående internationellt 
arbete, framförallt inom EU, på det civilrättsliga området. FN‐
konventionen om internationella köp (CISG), som tillträtts av i stort 
sett alla medlemsstater bör uppmärksammas i denna process.  
 
 
Preliminära svar på frågorna i grönboken 

 

Fråga A1: Vilket är det bästa sättet att se över 
konsumentlagstiftningen? 
Vi anser att det vore lämpligt att reglera gemensamma frågeställningar 
på ett systematiskt sätt i ett horisontellt instrument. Mot bakgrund av 
den snabba utvecklingen av förhållandena på marknaden är det viktigt 
att ha ett mer dynamiskt regelsystem än endast vertikala direktiv för 
skilda områden. Det är dock nödvändigt att komplettera detta arbete 
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med översyn och modernisering av de separata direktiven. Ett högt 
konsumentskydd måste säkerställas, samtidigt som näringslivets 
intressen måste beaktas. På det civilrättsliga konsumentskyddets 
område bör det huvudsakliga syftet vara att skapa balans mellan 
parterna i ett enskilt avtal. Vi förordar därför det blandade 
tillvägagångssätt som beskrivs i alternativ 2.  

 

Fråga A2: vad bör ett eventuellt horisontellt instrument omfatta? 
Konsumenternas förtroende för den inre marknaden kräver att det 
horisontella ramverket omfattar alla konsumentavtal. Ett eventuellt 
horisontellt instrument bör således omfatta alla konsumentavtal, 
oavsett om det handlar om distansavtal, inhemska eller 
gränsöverskridande avtal. Det finns enligt vår uppfattning ingen 
anledning att begränsa harmoniseringen varken till distansavtal eller 
till gränsöverskridande avtal. Alternativ 1 förordas därför. 
 
Fråga A3: Vilken grad av harmonisering ör de ändrade direktiven 
och det nya instrumentet innebära? 
Målsättningen för harmoniseringen bör vara att uppnå fullständig  
harmonisering på en hög konsumentskyddsnivå. En balans mellan 
konsumenters och näringslivets intressen kan för de aktuella 
direktiven endast uppnås genom en hög grad av harmonisering. För 
den inre marknadens funktion är det vidare viktigt att reglerna är 
enkla, klara och tydliga. Vi förordar således att den ändrade 
lagstiftningen bör grundas på en fullständig harmonisering. 
 

Fråga B1: Hur bör begreppen ”konsument” och näringsidkare” 
definieras? 
Enhetliga och tydliga definitioner av begreppen konsument och 
näringsidkare bör eftersträvas i översynsarbetet. Vi lutar åt att 
begreppet konsument bör utvidgas på sätt som föreslagits, men är inte 
övertygade om att motsvarande utvidgning bör ske av 
näringsidkarbegreppet. Anledningen är att vi vill undvika 
gränsdragningsproblem som riskerar att urgröpa konsument och 
näringsidkarebegreppen. 
 

Fråga B2: Bör avtal mellan privatpersoner betraktas som 
konsumentavtal när den ena parten agerar via en mellanhand 
som är näringsidkare? 
Konsumenter uppfattar mellanhänder som näringsidkare även om de 
agerar på uppdrag av en privatperson. Begreppet konsumentavtal bör 
därför omfatta även situationer då den ena parten agerar via en 
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yrkesverksam mellanhand. Vi vill betona vikten av ett enhetligt och 
tydligt regelverk gentemot såväl konsumenter som näringsidkare.  
Vi förordar därför alternativ 2. 
Fråga C: Bör ett horisontellt instrument föreskriva en allmän 
skyldighet att näringsidkare ska handla i enlighet med principer 
för ärligt uppsåt och god affärssed? 
Frågan om ett horisontellt instrument bör föreskriva en allmän 
skyldighet att näringsidkare ska handla i enlighet med principer för 
ärligt uppsåt och god affärssed är komplicerad. Vad som skulle kunna 
inbegripas i begreppen på gemenskapsnivå är synnerligen oklart. Vi 
håller med kommissionen om att en risk med en generalklausul av det 
här slaget är att den inte tillräckligt precist anger rättigheter och 
skyldigheter och att dess tolkning kan variera mellan 
medlemsstaterna. En djupare analys från kommissionen behövs dock 
för att kunna ta ställning till de alternativ som nämns i detta 
sammanhang. 
 
Fråga D1: I vilken utsträckning bör reglerna om oskäliga 
avtalsvillkor även omfatta villkor som varit föremål för 
individuell behandling? 
Vi förordar alternativ 3 som innebär att EU‐reglerna även i 
fortsättningen enbart bör gälla villkor som inte har varit föremål för 
individuell förhandling och villkor som formulerats på förhand. För 
avtal som varit föremål för individuell förhandling bör det finnas 
utrymme för en större flexibilitet. En ändring av EU‐reglerna synes 
innebära ett alltför stort ingrepp i avtalsfriheten och därmed påverka 
marknaden negativt. 
 
Fråga D2: Vilken status bör en eventuell förteckning över 
oskäliga avtalsvillkor ha i ett horisontellt instrument? 
Enligt vår mening skulle en kombination av en svart lista, med det 
som under alla förutsättningar är förbjudet, och en grå lista, med 
villkor som kan vara förbjudna, kunna ge den tydlighet och flexibilitet 
som behövs. Alternativ 4 torde därför vara lämpligt att utgå från i den 
fortsatta harmoniseringsprocessen. 
 
Fråga D3: Bör oskälighetstestets räckvidd i direktivet om 
oskäliga villkor i konsumentavtal utvidgas? 
Beskrivning av avtalets huvudföremål och priset är viktiga 
omständigheter vid bedömningen av om ett avtalsvillkor är oskäligt. 
Oskälighetstestet bör därför omfatta även dessa omständigheter. 
Vi förordar därför alternativ 1, som innebär att oskälighetstestet bör 
utvidgas till att även omfatta beskrivningen av avtalets huvudföremål 
och priset. 
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Fråga E: Vilka effekter på avtalen bör följa av bristande 
uppfyllande av informationskraven enligt 
konsumentregelverket? 
Denna fråga är komplex till sin natur och inte helt lätt att besvara. 
Alternativ 2, som innebär att olika påföljder bör gälla för brott mot 
olika typer av informationskrav, är intressant, eftersom det är 
nyanserat och länkar olika påföljder till brott mot olika typer av 
informationskrav. 
 
 
Fråga F1: Bör ångerfristens längd harmoniseras i hela 
konsumentregelverket? 
Som ett led i att uppnå ett tydligt regelverk gentemot såväl 
konsumenter som näringsidkare förordas alternativ 1. Vi förespråkar i 
princip en harmoniserad ångerfrist, men det kan inte uteslutas att det 
kan finnas skäl att ha en längre ångerfrist vid vissa avtalstyper, t.ex. 
”time‐share”.  
 
Fråga F2: Hur bör ångerrätten utövas? 
Vi anser att ett enhetligt förfarande för meddelande om frånträde av 
avtalet bör införas, men ser farhågor i ett alltför formaliserat 
förfarande när konsumenten ska utöva sin ångerrätt. Vi förordar 
därför alternativ 2, med beaktande av alternativ 3. 
 
Fråga F3: Vilka kostnader bör konsumenten stå för när 
ångerrätten utövas? 
Olika säljmetoder har olika följder för näringsidkarna när 
konsumenten utövar sin ångerrätt. Det är av stor vikt att analysera 
vilka eventuella skäl som ligger bakom de olika lösningarna i 
ångerrättsbestämmelserna. En avvägning mellan konsumenters och 
näringsidkares intressen leder till att de nuvarande alternativen i 
regelverket i nuläget bör bibehållas. Vi lutar således åt alternativ 3. 
 
Fråga G1: Bör det i det horisontella instrument föreskrivas 
allmänna avtalspåföljder att tillgå för konsumenten? 
Som ett led i ett tydligt och enhetligt regelverk som gäller för såväl 
konsumenter som näringsidkare anser vi att en uppsättning allmänna 
avtalspåföljder måste finnas att tillgå för konsumenten. Alternativ 2 är 
i detta sammanhang intressant att överväga.  
 
Fråga G2: Bör det horisontella instrumentet ge konsumenten en 
generell rätt till skadestånd vid avtalsbrott? 
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Frågan om konsumentens rätt till skadestånd är endast till mycket 
begränsad del reglerad i gemenskapsrätten. Frågan behöver utredas 
mer för att slutsatser av ett utvidgat skadeståndsansvar ska kunna 
dras. I syfte att öka konsumenternas förtroende för att handla på den 
inre marknaden och öka förutsebarheten för näringslivet är alternativ 
2 intressant att överväga. 
 
Fråga H1: Bör reglerna om konsumentköp omfatta avtal om 
tillhandahållande av varor eller digitala tjänster till 
konsumenter? 
Det finns ett behov av ökad klarhet och tydlighet i fråga om vad som 
gäller vid köp av musik och film från Internet i de fall detta sker 
genom köp av endast digitalt innehåll. Tydliga och klara regler på 
detta område borde medföra att de tjänster som nu erbjuds skulle 
åtföljas av tydligare, bättre och till den europeiska marknaden 
anpassade villkor.  
Som ett led i att uppnå ett tydligt och enhetligt regelverk gentemot 
såväl konsumenter som näringsidkare är alternativ 4 mest intressant. 
Ett regelverk bör göras så teknikneutralt som möjligt. I den mån 
tillämpningsområdet kommer att utvidgas till att även omfatta 
tjänster bör man eftersträva ett så brett tillämpningsområde som 
möjligt, även om digitala tjänster till följd av sin natur i viss mån kan 
behöva bli föremål för särskilda överväganden. 
 
Fråga H2: Bör reglerna om konsumentköp gälla begagnade varor 
som säljs på offentlig auktion? 
Som ett led i ett tydligt och enhetligt regelverk gentemot såväl 
konsumenter som näringsidkare bör reglerna om konsumentköp gälla 
även begagnade varor som säljs på auktioner. Vi förordar därför 
alternativ 1. Viss anpassning av regelverket till dessa konsumentköps 
specifika natur kan dock komma att behöva göras.  
 
Fråga I1: Hur bör avlämnandet definieras? 
Gemensamt svar på fråga I1 och I2 
Vi förordar alternativ 1, som innebär att avlämning äger rum och 
risken övergår när konsumenten fysiskt tar emot varan. 
 
Fråga I2: Hur bör riskens övergång regleras i konsumentköp? 
Se ovan under fråga I1. 
 
Fråga J1: Bör gällande tidsgränser för ansvar för fel på varan 
förlängas i det horisontella instrumentet med tiden för 
avhjälpande av fel? 
Gemensamt svar på frågorna J1 och J2 
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Även om skäl synes tala för att dessa regler bör harmoniseras anser vi 
det för tidigt att förorda något av svarsalternativen.  
 
Fråga J2: Bör den lagstadgade garantin automatiskt förlängas vid 
reparation av upprepade fel på varan? 
Se ovan under fråga J1.  
 
Fråga J3: Bör det finnas särskilda regler för begagnade varor? 
Som ett led i att verka för tydligt gemensamt regelverk gentemot såväl 
konsumenter som näringsidkare förordas alternativ 1. Vi vill dock 
framhålla att vissa särregler kan behöva införas avseende begagnade 
varor, t.ex. för sådana som säljs i befintligt skick.  
 
Fråga J4: Vem bör ha bevisbördan för att visa att felet redan 
fanns vid avlämningen? 
En avvägning mellan konsumenters och näringsidkares intressen leder 
till att de nuvarande alternativen i regelverket i nuläget bör bibehållas. 
Vi lutar således åt alternativ 1. 
 
Fråga K1: Bör konsumenten fritt kunna välja typ av tillgänglig 
påföljd? 
En avvägning mellan konsumenters och näringsidkares intressen leder 
till att de nuvarande alternativen i regelverket i nuläget bör bibehållas. 
Vi lutar således åt alternativ 1. 
 
Fråga K2: Bör konsumenten vara skyldig att informera säljaren 
om fel på varan? 
Vi anser att det är en rimlig avvägning mellan konsumenters 
rättigheter och skyldigheter gentemot näringsidkare att konsumenten 
är skyldig att informera säljaren om fel på varan. Vi förordar således 
alternativ 1. 
 
Fråga L: Bör direkt producentansvar för fel på varan införas i det 
horisontella instrumentet? 
Konsumenten bör under vissa förutsättningar ha en rättslig möjlighet 
att rikta anspråk på säljare i tidigare led om säljaren är på obestånd, 
har upphört med sin näringsverksamhet eller inte kan anträffas. Vi 
föreslår således införandet av ett begränsat direkt producentansvar.  
 
Fråga M1: Bör ett horisontellt instrument innehålla 
standardregler om innehållet i garantier? 
Kommersiella garantier är frivilliga åtaganden från näringsidkarens 
sida som ger konsumenten ett högre skydd än det lagstiftade 
konsumentskyddet. Det finns ingen anledning att harmonisera 
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näringsidkarnas möjlighet till kommersiella garantier. Alternativ 1 
förordas därför. 
 
Fråga M2: Bör ett horisontellt instrument reglera överlåtelse av 
garantier? 
Kommersiella garantier avseende varor är frivilliga åtaganden från 
näringsidkarens sida som ger konsumenten ett högre skydd än det 
lagstiftade konsumentskyddet. Det finns ingen anledning att 
harmonisera näringsidkarnas möjlighet att överlåta kommersiella 
garantier Alternativ 1 förordas därför. 
 
Fråga M3: Bör ett horisontellt instrument reglera garantier som 
bara gäller vissa specifika delar av en vara? 
Kommersiella garantier är frivilliga åtaganden från näringsidkarens 
sida som ger konsumenten ett högre skydd än det lagstiftade 
konsumentskyddet. Det finns ingen anledning att harmonisera 
bestämmelser om kommersiella garantier som bara gäller vissa 
specifika delar av en vara. Alternativ 1 förordas därför. 
 
Fråga N: Behöver några andra frågor eller områden som rör 
konsumentskydd undersökas närmare eller behandlas på EU‐
nivå? 
I sammanhanget bör framhållas vikten av väl fungerande system för 
utomrättsligt tvistlösning.  
 


