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Remiss: Kompletterande bestämmelser till EU:s platt-
formsförordning (Ds 2019:33) 
UD2018/07645/HI 

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig 

över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats 

av postdoktor Niklas Selberg. 

Utöver nedanstående påpekanden har fakultetsstyrelsen ingen erinran mot 

promemorians bedömningar och de författningsförslag som dessa föranleder. 

Enligt fakultetsstyrelsen medför förordningens 2019/1150 art. 13–16 skyldig-

het att införa nationella bestämmelser. 

Fakultetsstyrelsens kommentarer på promemorian följer förordningens artik-

lar.  

 

Artikel 13 förutsätter att medlemsstaterna uppmuntrar vissa subjekt att inrätta 

organisationer för tillhandahållande av de medlingstjänster som stipuleras i 

art. 12.2. Promemorian lämnar inget förslag ifråga om hur Sverige ska sam-

arbeta med kommissionen i detta avseende. Ytterligare beredning behövs så-

ledes. 

 

Artikel 14.1 uppfattas av promemorian som att förordningen kräver att talan 

(om förbud eller åläggande) ska väckas i domstol, dvs. inte som att domstol 
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först efter överklagande av ett beslut av en förvaltningsmyndighet ska pröva 

talan. Art. 14.1 tolkad i ljuset av skäl 44 ger emellertid vid handen att den 

aktuella regeln handlar om att säkerställa en på visst sätt utökad talerätt (till 

vissa organisationer eller myndigheter), och inte om att säkerställa att dom-

stolsprövning nödvändigtvis är första steget i ett ärende om förbud/åläggande. 

Skäl 44 uppehåller sig dels vid betydelsen av en utökad talerätt (m.a.a. en-

skildas rädsla för repressalier, bristande resurser m.m.), dels vid frågor om 

effektivitet i tillämpningen av förordningens regler. Rätt till domstolspröv-

ning och rättvis rättegång m.m. regleras som bekant i ett flertal andra över-

gripande instrument. En ordning i vilken domstol prövar överklagande av för-

valtningsmyndighets besluts ryms inom ramen för lydelsen av kravet i art. 

14.1 om domstolsprövning av förbud/ålägganden – samtidigt som de effekti-

vitetshänsyn som nämns i skäl 44 då tillgodoses. Promemorian ger exempel 

på regler där beslut om förbud m.m. fattas av myndighet och prövas av dom-

stol först efter överklagande (s. 38). Skälen som motiverar denna ordning på 

dessa respektive områden gör sig gällande också avseende förordning 

2019/1150. Den talerätt som föreskrivs i art. 14.1 gäller redan på myndighets-

nivå. 

Promemorian har i anslutning till talan som avses i art. 14.1 inte övervägt 

möjlighet att fatta beslut om förbud/ålägganden för tiden till dess att slutligt 

beslut föreligger. Fakultetsstyrelsen utesluter inte att sådana beslut kan behö-

vas.  

 

Artikel 14.3. I och med att promemorian inte med stöd av art. 14.4 och 14.5.b 

utpekar en myndighet som bärare av talerätten enligt art. 14.1 förespråkar 

promemorian implicit en ’privat’ genomförandestrategi i vilken organisat-

ioner eller sammanslutningar (14.3 och 14.5.a) har huvudansvaret att driva 

rättsliga förfaranden i syfte att genomdriva förordningens krav. Övervägan-

dena bakom detta ställningstagande utvecklas inte i tillräcklig utsträckning. 

Ytterligare beredning kan krävas här. (Se mer nedan om behovet av myndig-

hets talerätt.) 
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Artikel 14.5.a och 14.8. Någon mekanism för att avgöra (”utse” ”på begä-

ran”) vilka organisationer som uppfyller kraven i art. 14.3 presenteras inte i 

promemorian. En sådan mekanism hade kunnat klargöra vilka organisat-

ioner/sammanslutningar som i Sverige är bärare av talerätt enligt art. 14.1 

(registrering är inte nödvändigt för att ha talerätt). Möjligheter till sådant klar-

görande framstår som viktigt i ljuset av att promemorian förespråkat att dessa 

organisationer, och inte någon myndighet, åtminstone för tillfället, ska ha den 

centrala rollen i att driva rättsliga förfaranden om förordningen. Med prome-

morians förslag följer i högre grad ett tyngre ansvar på domstolen, som i det 

enskilda fallet alltid har att ta ställning till om en viss organisation har talerätt. 

Detta led i processen hade ofta inte behövts, om organisationer hade utsetts 

på förhand. Bedömningen om huruvida en viss organisation är berättigad att 

föra talan som avses i art. 14.1 framstår som avsevärt mer komplex (t.ex. till-

lämpningen av art. 14.3.d) än vad som krävs i andra regler med talerätt för 

organisationer (t.ex. 47 § 3 p. marknadsföringslagen [2008:486], 4 § 2 mom 

lagen [1994:1512] om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, 6 kap. 2 § dis-

krimineringslagen [2008:567], 2 kap. 1 § lagen [1974:371] om rättegång i 

arbetstvister jämförd med 6 § lagen [1976:580] om medbestämmande i ar-

betslivet). Mot bakgrund av ovanstående komplexitet samt att skäl 45 särskilt 

framhåller värdena rättssäkerhet, effektivitet och kortare rättsprocesser före-

faller promemorian ha underskattat betydelsen av en mekanism för utseende 

av organisationer med talerätt avseende förordningen. Frånvaron i dagsläget 

av organisationer som kan ha talerätt enligt art. 14.1 (art. 14.3) (s. 44) är i sig 

inte argument mot inrättandet av en sådan mekanism som avses här. 

 

Artikel 14.4 och 14.5.b. Promemorian noterar att några organisationer/sam-

manslutningar som kan ha talerätt enligt art. 14.1 (dvs. som uppfyller art. 

14.3) inte existerar i Sverige. Inte heller föreslås att någon ny eller befintlig 

myndighet ska ha detta uppdrag (s. 44). Promemorian redogör inte för sina 

överväganden i denna del. Eftersom det hittills inte existerat några rättsligt 
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erkända ’kollektiva intressen hos företagsanvändare respektive företagsan-

vändare av webbplatser’ i förordningens mening ska det inte dras några sär-

skilda slutsatser av frånvaron av organisationer eller myndigheter som arbetat 

med denna problematik. Avsaknaden av organisationer/sammanslutningar i 

förordningens mening framstår snarast i och för sig som argument för utpe-

kandet av en myndighet som kan bära talerätt enligt art. 14.1. Den principiella 

utgångspunkten i förordningen; att talerätt ifråga om rättsliga förfaranden 

med stöd av de nya reglerna i första hand ska bäras av institutionella parter 

och inte av individuella subjekt, betraktad i ljuset av skyldigheten till effektivt 

genomförande (art. 15) är tillräckligt argument för utpekande av en befintlig 

myndighet att bära talerätt enligt art. 14.1 (staten kan som bekant inte starta 

organisationer/sammanslutningar).  

 

Artikel 14.9 är svårtolkad. Regeln synes ge enskilda företagsanvändare re-

spektive företagsanvändare av webbplatser rätt att inleda sådana åtgärder som 

avses i art. 14.1, dvs. talan om förbud och ålägganden. I promemorian är kom-

mentaren om art. 14.9 placerad på sådant ställe (dvs. s. 34) att läsaren bi-

bringas intrycket att detta också är promemorians ståndpunkt. En annan tolk-

ning av bestämmelsen förefaller emellertid ha starkare stöd i förordningen. 

Art. 14.9 är placerad i en artikel som enligt dess rubrik handlar om ”Rättsliga 

förfaranden som inleds av representativa organisationer eller sammanslut-

ningar och av offentliga organ”. Vidare avser talan som regleras i art. 14.9 

åtgärder vid nationella domstolar och i enlighet med nationell rätt, vilka grun-

dar sig på enskilda rättigheter och syftar till att motverka överträdelser av 

förordningens regler. Hänvisningen till ’enskilda rättigheter’ får uppfattas 

som en hänvisning till civilrättsliga regler, och inte till ett marknadsrättsligt 

synsätt, som det som ligger bakom förbud/ålägganden. Bestämmelsen i art. 

14.9 får uppfattas som en erinran om att en enskild som lidit skada till följd 

av att förordningens regler överträtts har möjlighet att väcka skadeståndstalan 

enligt allmänna nationella civilprocessuella förutsättningar. Enskilda före-

tagsanvändare respektive företagsanvändare av webbplatser har därför inte 

rätt att med stöd av förordningen i sig inleda sådana förfaranden som regleras 
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i art. 14.1. Art. 14.9 framstår som en processuell motsvarighet till erinran om 

den nationella civilrätten i art. 1.4. 

 

Artikel 1.4. Fakultetsstyrelsen har som framgått accepterat promemorians 

ståndpunkt att talan som avses i art. 14.1 är marknadsrättsligt orienterad (jfr 

s. 36) och inte ägnad att ’slita en privat tvist mellan två stridande parter’ (s. 

40) – och att tonvikten i förordningen därför inte är civilrättslig. Inte desto 

mindre anges i art. 1.4 (läst motsatsvis) att förordningen har direkt inverkan 

på nationell civilrätt: ”Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av 

nationell civilrätt […] i den mån de nationella civilrättsliga reglerna överens-

stämmer med unionslagstiftningen och i den utsträckning de relevanta 

aspekterna inte omfattas av denna förordning.” Förordningens regler träder i 

princip istället för motsvarande nationella civilrättsliga regler i tillämpning 

på plattformars villkor. I skälen till förordningen återfinns vidare spridda 

kommentarer av civilrättslig karaktär/om tillämpning av civilrättsliga regler 

som bör hanteras sammanhållet på nationell nivå (se bl.a. skälen 8, 18, 20, 

22, 23, 32 samt 37). Ovanstående aspekt har underskattats i promemorians 

analyser och ytterligare beredning av den civilrättsliga problematiken kring 

regleringen av villkor i plattformar framstår som angelägen. Här kan inte gö-

ras annat än nedslag i de civilrättsliga frågor som väcks av förordningen. Frå-

gan om ytterligare lagstiftning krävs i denna del kan inte heller besvaras.  

En problematik avser ogiltighetsföljden (art. 3.3) av villkor i strid med regeln 

om allmänna villkor (art. 3.1). Ogiltighetspåföljden är svepande: av art. 3.3 

jämförd med art. 3.1 följer att allmänna villkor som inte har ett ”enkelt och 

begripligt språk” eller är ”lättillgängliga” är ogiltiga. Förordningens uttryck-

liga krav om ogiltighet utesluter jämkning (jfr 36 § AvtL). Av skäl 20 framgår 

att ogiltigheten i dessa regler innebär att det aktuella villkoret ska anses aldrig 

ha existerat, med verkan erga omnes och ex tunc. Det förefaller vara fråga om 

ogiltighet med nullitetsverkan. Mot denna bakgrund kan det vidare inte 

komma ifråga att den drabbade i efterhand avstår från att åberopa följderna 

av ogiltigheten (jfr konsumenträtten). En central fråga är vad som ska sättas 
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istället för det ogiltigförklarade villkoret. Det är svårt att, som i andra fall då 

ogiltighet följer av att tvingande rätt åsidosatts, istället tillämpa den åsidosatta 

förordningsregeln, eftersom dessa inte ger särskilt tydliga besked om hur vill-

kor ska se ut för att vara acceptabla. Förordningen 2019/1150 innehåller inte 

en egen civilrättslig påföljdssektion (jfr t.ex. flygpassagerarförordningen 

(EG)261/2004). För den nationella civilrättens del blir det fråga om att iden-

tifiera följder för avtalsparterna av att förordningens materiella regler (art. 3–

10) överträtts och att skada uppstått till följd därav, som tillgodoser förord-

ningens krav om adekvata och effektiva genomförandeåtgärder på nationell 

nivå (art. 15). 

 

Artikel 15.1 förutsätter att medlemsstaterna säkerställer ett adekvat och ef-

fektivt genomförande av förordningen. (Den svenska lydelsen av art. 15.1 in-

nehåller ett lindrigt syftningsfel jämfört med t.ex. den engelska språkvers-

ionen.) Promemorians förslag i denna del avser endast hantering av överträ-

delser av förordningen (dvs. art. 15.2) (i form av ’möjlighet till samråd’ och 

information). Adekvata och effektiva genomförandeåtgärder kräver sannolikt 

någon form av tillsynsverksamhet (jfr Finansinspektionen, Konsumentverket, 

Kemikalieinspektionen m.fl.). Förordningens regler är komplexa och de in-

blandade parterna kan vara ojämlika i flera avseenden, såsom resurser och 

regelkännedom. Promemorian redovisar inte några överväganden bakom 

ställningstagandet att tillsyn inte skulle behövas. Fakultetsstyrelsen antar 

sammanfattningsvis att art. 15.1 förutsätter att medlemsstaterna åtminstone 

allvarligt överväger införande av en systematisk verksamhet för att på något 

sätt granska hur de utpekade subjekten uppfyller förordningens krav, som ett 

komplement till de åtgärder som på nationell nivå som syftar till att åstad-

komma rättelse i efterhand av överträdelser (jfr Statskontoret, Tänk till om 

tillsynen. Om utformning av statlig tillsyn, 2012, med hänvisningar). 

I övervägandena kring vilken domstol som ska vara behörig att avgöra mål 

om reglerna (s. 39) synes promemorian uppfatta förordningen som en regle-

ring av vilka beteenden på en marknad som kan uppfattas som otillbörliga. 
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Denna förståelse av förordningen som i hög grad konkurrensrättsligt oriente-

rad är utan förklaring mindre framträdande när promemorian förespråkar 

Kommerskollegium som ansvarig myndighet (s. 33). Promemorian redovisar 

inte några överväganden kring varför inte Konkurrensverket föreslås som an-

svarig myndighet. I och med Konkurrensverkets redan avancerade företags- 

och marknadsövervakande roll kan denna myndighet vara lämpligare för den 

aktuella uppgiften.  

 

Artikel 16 förutsätter att medlemsstaterna noga övervakar förordningens in-

verkan i olika avseenden. Promemorian lämnar inget förslag ifråga om hur 

Sverige ska samarbeta med kommissionen i detta avseende. Ytterligare be-

redning behövs således. 

 

Promemorians författare ska självfallet inte lastas för de många stavfelen i 

den svenska språkversionen av förordning 2019/1150. 

 

Enligt delegation 

 

 

Niklas Selberg 
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