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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juni 2016 beretts tillfälle att avge 
yttrande över kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
samarbete mellan nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av 
konsumentskyddslagstiftningen1 (förordning om konsumentskyddssamarbete). 
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot att det inrättas bättre förutsättningar för 
effektivare samarbete mellan europeiska konsumentskyddsmyndigheter för att tillse att 
den europeiska konsumentskyddslagstiftningen, inom framför allt den digitala inre 
marknaden, tillämpas på ett harmoniserat sätt. I artikel 8 föreslås dock en mängd 
synnerligen långtgående tvångsmedel, som konsumentskyddsmyndigheterna ska kunna 
tillämpa. Redan vid en snabb genomgång kan ifrågasättas om tvångsmedlen över huvud 
taget kan förenas med svensk rätt, utan att först på ett genomgripande sätt ändra den 
svenska konsumentlagstiftningen. I vissa fall måste helt ny lagstiftning införas. 
Advokatsamfundet bedömer att förordningen i dessa delar är alltför långtgående och 
därmed oproportionell i förhållande till sitt syfte. Eftersom nuvarande befogenheter måste 
anses tillräckliga för att uppnå förordningens syfte avstyrker Advokatsamfundet förslaget. 
 
Det noteras att även Civilutskottet bedömer att förslaget, framför allt vad avser artikel 8, 
är så långtgående att det strider mot subsidiaritetsprincipen och att det därför krävs ett 
motiverat yttrande från Sveriges Riksdag till Europaparlamentets, rådets och 
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kommissionens ordförande2 – en bedömning som Advokatsamfundet, med tillägg av vad 
som genomgås nedan – delar.  
 
Allmänna utgångspunkter 
 
Förslaget till ny förordning om konsumentskyddssamarbete ska ersätta nuvarande 
förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella 
tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen. Skälet är att 
kommissionens utvärderingar av den tidigare förordningens hittillsvarande tillämpning 
visar att den nuvarande förordningen helt behöver ersättas, för att kunna svara mot de 
utmaningar som följer av den digitala ekonomin och utvecklingen av gränsöverskridande 
detaljhandel inom EU. Särskilt framhålls att den höga graden av bristande efterlevnad av 
centrala konsumentregler på unionsnivå medfört behov av moderna, effektiva och 
ändamålsenliga mekanismer för att komma tillrätta med gränsöverskridande överträdelser 
av unionens konsumentskyddslagstiftning.  
 
Förslagets huvuddrag 
 
Likt nuvarande förordning ska den föreslagna förordningen reglera samarbetet mellan 
nationella myndigheter, som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskydds-
lagstiftningen på EU-nivå. Samarbetet kan bestå i samordnade tillsynsåtgärder eller utbyte 
av information.  
 
Förordningen ska tillämpas på gränsöverskridande överträdelser av konsumentskydds-
lagstiftning inom EU och utbredda överträdelser (överträdelser som uppvisar 
gemensamma drag och som drabbar konsumenter i flera medlemsstater utan krav på 
gränsöverskridande inslag). I bilagan till förordningen redovisas en förteckning över de 
rättsakter, som konsumentskyddssamarbetet ska avse. Medlemsstaterna ska (likt tidigare) 
utse behöriga myndigheter, som nationellt ska ansvara för tillsyn över de rättsakter som 
skyddar konsumenternas intressen inom EU och ska samarbeta med behöriga myndigheter 
i andra medlemsstater för att komma tillrätta med överträdelser, som berör fler än en 
medlemsstat. De behöriga myndigheterna ges i förslaget, till skillnad från de befogenheter 
som ges i nuvarande förordning (artikel 4 p 6), genom artikel 8, ett antal utökade 
befogenheter i form av minimibefogenheter.  
 
Minimibefogenheter enligt artikel 8 
 
De behöriga myndigheternas minimibefogenheter, som framgår av artikel 8.2 a-q, är i 
förhållande till den nuvarande förordningen betydligt mer detaljerade, omfattande och i 
vissa fall helt nya. Enligt artikel 8.1 ska varje behörig myndighet ha de utrednings- och 
befogenheter som den behöver i nationell rätt för att tillämpa förordningen. Även om 
förordningen är direkt tillämplig i svensk rätt kommer det alltså att vara nödvändigt med 
en omfattande anpassning av den svenska konsumentlagstiftningen för att förordningen 
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ska kunna tillämpas på ett effektivt sätt i Sverige. Vid genomgång av de nya 
minimibefogenheterna kan konstateras att de är både långtgående och detaljerade, vilket 
ställer mycket höga krav på anpassning av den nationella lagstiftningen. Det gäller särskilt 
som syftet med befogenheterna redan bör uppnås med den nuvarande regleringen, som 
skapar flexibilitet för nationell anpassning. 
 
Till åskådliggörande kommenteras de befogenheter som bör ställa störst krav på nationell 
anpassning nedan. 
 
8.2 (a) Tillgång till information 
 
Förslaget motsvarar nuvarande artikel 4.6 a med tillägget om att alla format, 
lagringsmedium och även lagringsplatser också ska omfattas. Skrivningen ”oberoende av 
var uppgifterna lagras” bör leda till avsevärda tillämpningsproblem, vid exempelvis 
lagring av datauppgifter hos tredje man utanför EU.  
 
8.2 (b, c) Tillgång till detaljerad information 
 
Att i stället för som tidigare ha befogenhet att få tillgång till relevanta handlingar utökas 
enligt förslaget möjligheterna att begära ut information kraftigt till att omfatta detaljerad 
information från banker, som exempelvis uppgifter om finansiella flöden och 
bankkontouppgifter. Detta bör följaktligen ställa krav på att det införs detaljerade regler i 
konsumentskyddslagstiftningen, med förebild i brottsbalken, under vilka förutsättningar 
detta ska vara möjligt. Detsamma bör gälla information från värdtjänstleverantörer, där 
det jämfört med immaterialrättsliga sammanhang måste föreligga sannolika skäl för 
intrång för att det ska vara möjligt att begära ut viss information på förhand om 
användarna. En sådan ingripande åtgärd kan vidare enbart tillämpas efter en 
proportionalitetsbedömning.3 Detsamma bör rimligen gälla för att kunna erhålla 
information från privata organ, som domänregister och domänregistratorer. 
 
8.2 (d) Inspektioner 
 
Den tidigare rätten att utföra ”inspektioner” (4.6 c) ersätts nu med en befogenhet som kan 
liknas vid polisens rätt till husrannsakan vid misstanke om brott eller Konkurrensverkets 
rätt att efter domstolsbeslut utföra gryningsräder inom konkurrensrätten vid misstanke om 
allvarliga konkurrensbrott. Sådana ingripande befogenheter ställer omfattande krav på 
tydlig nationell lagstiftning för att uppnå rimliga krav på rättssäkerhet. 
 

                                                
3 Högsta domstolens mål Ö 4817-09, Ephone. 
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8.2 (f) köpa in varor under täckmantel  
 
Att reglera rätten att agera under täckmantel synes obehövligt, då det redan i dag inte 
torde finnas något som hindrar den behöriga myndigheten att i bevissäkringssyfte agera i 
annans namn (se exempelvis MD 2012:14).4 Under alla förhållanden förefaller 
befogenheten komplicerad att tillämpa på föreslaget sätt, utan att detta tydliggörs i 
nationell lagstiftning.  
 
8.2 (g, l) Upphäva webbplatser, domäner och digitala konton  
 
I artikel 8.2 l anges att den behöriga myndigheten ska ha befogenhet att stänga en 
webbplats, domän eller liknande digital plats, tjänst eller konto eller en del av denna. 
Myndigheten ska likaså kunna anmoda en tredje part eller en annan offentlig myndighet 
att genomföra sådana åtgärder, även interimistiskt enligt artikel 8.2 g. Här måste påpekas 
att det svenska rättsläget vad avser förverkande av domännamn inte är helt okomplicerat. I 
vart fall bör det krävas att ett domännamn använts som hjälpmedel vid brott, för att 
ingripande ska kunna ske (se Svea hovrätts dom B 5280-15).5 Förhållandet kompliceras 
ytterligare av att det svenska domännamnssystemet drivs av en privat stiftelse 
(Internetstiftelsen i Sverige, IIS). Även om systemet står under tillsyn av Post- och 
telestyrelsen, bör det krävas en lagändring för att domännamn ska kunna stängas på det 
sätt som föreslås i förordningen. Möjligheterna att stänga, tillfälligtvis eller permanent, 
digitala platser, tjänster och konton som ofta regleras av utomeuropeisk lagstiftning, torde 
vara än mer komplicerat. Detsamma gäller de praktiska möjligheterna att upphäva hela 
webbplatser. Under alla förhållanden krävs en nationell lagstiftning, som klargör under 
vilka förhållanden dessa befogenheter ska kunna utövas. 
 
8.2 (i, n, o) Återbetalning av obehörig vinst till konsumenter 
 
I artikel 8.2 i, n och o anges bland annat att en näringsidkare ska kunna beordras att 
kompensera konsumenter, som lidit skada till följd av en överträdelse eller återbetalning 
av vinst till konsumenter, som erhållits till följd av överträdelser av EU:s 
konsumentskyddslagstiftning. I svensk rätt saknas i dag möjlighet att kräva återbetalning 
av obehörig vinst till konsumenter. Ur ett svenskt perspektiv ter sig befogenheten också 
skadeståndsrättsligt komplicerad, eftersom utgångspunkten är att den skadelidande på 
grund av en viss handling gått miste om den vinst som tredje man obehörigen gjort. 
Paralleller kan dras till immaterialrätten,6 där beräkningar av sådana förluster visat sig 
komplicerade. För att det ska vara möjligt att beordra återbetalning av en näringsidkares 
obehöriga vinst till konsumenter, dvs. att skadan skulle motsvara vinsten, krävs att helt 
nya skadeståndsrättsliga principer införs i svensk rätt. 
 

                                                
4 KO ./. Stardoll där KO skapade de fiktiva användarna ”Liza” och ”Pisces”. 
5 Angående förverkande av domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se. 
6 Se exempelvis URL 54 § p 2. 
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Genomförande 
 
Enligt artikel 9 (Utövande av minimibefogenheter) ska behöriga myndigheter ha rätt att 
utöva de befogenheter som anges i artikel 8 antingen för egen del eller genom att vända 
sig till domstol.  
 
Enligt Advokatsamfundet är det inte möjligt att anförtro myndigheter denna typ av 
befogenheter, utan varje tvångsåtgärd måste prövas av domstol. Som framgått är vidare en 
förutsättning att domstolsprövningen sker på förhand preciserade regler om exempelvis 
vilken misstankegrad som krävs samt hur en proportionalitetsbedömning ska göras i varje 
enskilt fall.  
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg 
 


