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Sveriges advokatsamfund har genom remiss inkommen den 5 januari 2016 beretts tillfälle 

att avge yttrande över Europeiska kommissionens två förslag till direktiv om dels vissa 

aspekter rörande avtal om leverans av digitalt innehåll (KOM[2015] 634), dels vissa 

aspekter rörande avtal för försäljning av varor på nätet eller annars på distans 

(KOM[2015] 635). 

 

Sammanfattning  
 

Advokatsamfundet, som anser att förslagen positivt kommer att påverka den digitala 

marknadsstrategin för att förbättra gränsöverskridande e-handel inom den inre marknaden, 

ställer sig övervägande positivt till EU-kommissionens båda direktivförslag.  

 

Advokatsamfundet vill dock framhålla att floran av lagstiftningsprodukter på 

konsumenträttens område i Sverige riskerar att öka genom förslagen. Vid ett framtida 

genomförande av direktiven bör därför behovet av överskådlighet på konsumenträttens 

område särskilt beaktas. 

 

I övrigt vill Advokatsamfundet framhålla följande synpunkter. 

 

Förslaget till direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandhållande av digitalt 
innehåll 
 

Direktivets artikel 8 anger att digitalt innehåll ska levereras till eller tillhandahållas 

konsumenten utan belastningar i form av rättigheter för tredje man, så att det digitala 
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innehållet kan användas av konsumenten i enlighet med parternas avtal. Formuleringarna i 

artiklarna 8 (1) och 8 (2) kan ge intrycket att det digitala innehållet ska vara helt fritt från 

tredjemansrättigheter. Det är rimligen inte avsikten. Det centrala i bestämmelsen bör vara 

att eventuella tredjemansrättigheter inte ska inkräkta i den nyttjanderätt som konsumenten 

förvärvar genom avtalet. Detta framgår tydligare av beaktandesats 31. Advokatsamfundet 

anser därför att utformningen av artiklarna 8 (1) och 8 (2) bör ses över i ljuset av angiven 

beaktandesats. 

 

Vad gäller rätten att häva långtidskontrakt enligt artikel 16, utgår Advokatsamfundet ifrån 

att denna rätt endast ska träffa avtal som ingås efter att den svenska lagstiftning som 

genomför direktivet har trätt i kraft. Detta bör tydliggöras även i direktivet eller i annan 

tillhörande reglering.  

 

Förslaget till direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor på 
nätet och annan distansförsäljning av varor 
 

Förslaget syftar till s.k. fullharmonisering. Detta innebär att medlemsstaterna har att 

genomföra direktivets krav till fullo och att vare sig en lägre skyddsnivå eller längre 

gående konsumentskyddsregler blir tillåtna. Direktivförslaget innehåller en föreskrift om 

att konsumentens rätt att åberopa ett fel i två år (artikel 14). Nuvarande 23 § tredje stycket 

konsumentköplagen anger att motsvarande period i svensk rätt är tre år. Det kan också 

noteras att säljaren enligt direktivförslaget ska bära presumtionsansvar för ursprungligt fel 

i två år (artikel 8.3), vilket avviker från regeln i 20 a § konsumentköplagen, där 

motsvarande period i svensk rätt uppgår till sex månader. Advokatsamfundet är av 

uppfattningen att ett presumtionsansvar bör begränsas till i Sverige nu gällande sex 

månader, en tid som även gäller i flera andra medlemsländer.  

 

Det kan även ifrågasättas om rätten att säga upp avtalet enligt artikel 13 bör kunna ske 

utan begränsningar. Enligt Advokatsamfundet bör det inom ramen för det fortsatta arbetet 

övervägas om uppsägning även bör kunna ske till följd av endast smärre brister i fråga om 

avtalets uppfyllande. Risk finns att en obegränsad uppsägningsrätt under en tid av två år 

kan komma att missbrukas på ett sätt som är skadligt för den digitala handeln. 

 

Advokatsamfundet vill även göra samma påpekande avseende detta direktivförslag som 

gjorts avseende tredje mans rättigheter i fråga om direktivförslaget rörande digitalt 

innehåll. Det bör även här, i artikel 7, förtydligas att regeln avser sådana rättigheter som 

skulle kunna inverka negativt på konsumentens användning. 

 

Övrigt 
 

Eftersom det är viktigt att skapa en så enhetlig reglering som möjligt rörande försäljning 

på nätet anser Advokatsamfundet att det först och främst är nödvändigt att regleringarna 

om försäljningsavtal i de båda direktiven harmoniseras med varandra, men även att dessa 

direktiv harmoniseras med direktiv 1999/44/EG om vissa aspekter rörande försäljning av 
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konsumentvaror och härmed förknippade garantier samt med direktiv 93/13/EEG om 

oskäliga villkor i konsumentavtal.  

 

Advokatsamfundet vill även framhålla vikten av att direktivförslagen upprätthåller 

konsumentskyddet i fråga om den personliga integriteten. Direktiven måste därför vara 

förenliga med EU:s förslag till ny dataskyddsförordning, som presenterades den 

15 december 2015, bland annat för att motverka att information om konsumenten kan 

spridas vidare till tredje part i kommersiella syften.   

 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
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