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Remissvar – Europeiska kommissionens 

konsultationsdokument om kollektiv prövning 
 

Företagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter till Justitiedepartementet på rubricerade 

konsultationsdokument och får med anledning härav anföra följande. 

 

Företagarna anser principiellt att det är fel väg att gå att använda kollektiv prövning av 

skadeståndsfrågor som ett medel för att främja genomslag av den materiella EU-rätten. Att 

främja effektivitet och genomslag i de EU-rättsliga regleringarna bör i stället uppnås genom en 

ändamålsenlig tillsyn över EU-regleringarna genom relevanta offentliga myndigheters försorg.  

 

Företagarna noterar att Europeiska kommissionens konsultationsdokument omfattar 

skadeståndsanspråk från såväl konsumenter som företag, vilket i sig är något som Företagarna 

ser positivt på. Även små företag kan vara skadelidande och därmed ha intressen av att kunna 

utkräva ersättning. 

 

Små företag kan i sin verksamhet dock komma att drabbas hårt om de skulle utsättas för 

ogrundade kollektiva processer. Sådana processer kan få betydande negativ inverkan på 

småföretagens verksamhet i form av tid och kostnader och inte minst i form av förlorad good-

will gentemot företagens kunder. Vi ser risker för att ett system med kollektiv prövning skulle 

kunna leda till en utveckling med missbruk av systemet och accelererande 

skadeståndsprocesser och det vore inte de små företagen betjänta av.  

 

Sammantaget anser vi att det innebär övervägande risker för de små företagen med att införa 

ett system för kollektiv prövning.  

 

Om en reglering om kollektiv prövning, trots allt, skulle aktualiseras anser Företagarna att 

bl.a. följande är av stor betydelse: 
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- Regleringen bör inte bara ge drabbade konsumenter rätt till kollektiv prövning, utan även 

drabbade företag. 

 

- Regleringen bör endast öppna för anspråk som baseras på av domstol konstaterade och 

lagakraftvunna lagöverträdelser.  

 

- Regleringen bör baseras på en opt in-lösning, där de som vill vara med måste anmäla sitt 

intresse för detta. En opt out-lösning måste undvikas.  

 

- Regleringen bör möjliggöra talan genom representativa organ såväl för konsumenter som för 

företag. 

 

- Regleringen bör bygga på loser pays principle. Processdrivande modeller måste undvikas.   

 

 

Som anförts inledningsvis är Företagarna dock i grunden negativa till ett införande av en EU- 

reglering om kollektiv prövning.  
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