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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om grönboken om översynen av konsumentregelverket
(2007/2010(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av grönboken om översynen av konsumentregelverket (KOM(2006)0744) 
och den jämförande analysen av gemenskapens konsumentlagstiftning (EC Consumer 
Law Compendium – Comparative Analysis)1,

– med beaktande av den gällande gemenskapslagstiftningen på området för 
konsumentskydd, e-handel och utveckling av informationssamhället,

– med beaktande av sina resolutioner av den 23 mars 2006 om europeisk avtalsrätt och 
översynen av gemenskapens regelverk: utvecklingen i framtiden2, av 
den 7 september 2006 om europeisk avtalsrätt3 och av den … juni 2007 om 
konsumenternas förtroende i den digitala miljön,

– med beaktande av den offentliga utfrågningen om översynen av konsumentregelverket, 
som ägde rum i Europaparlamentet den 10 april 2007,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor samt 
utskottet för rättsliga frågor (A6-…./2007), och av följande skäl:

A. 48 procent av detaljisterna är redo att bedriva handel över gränserna, men endast 
29 procent av dem gör det i praktiken. 43 procent av detaljisterna tror även att deras 
handel över gränserna skulle öka om samma lagar för konsumenttransaktioner gällde 
inom hela EU4.

B. Hälften av alla EU-medborgare (50 procent) är mer ovilliga att handla över gränserna än 
inom landet. Över två tredjedelar (71 procent) tror att det är svårare att lösa vissa problem 
vid inköp över gränserna, som exempelvis klagomål, returer, prisavdrag och garantier5.

C. Det övergripande målet med översynen är att skapa en verklig inre marknad för 
konsumenterna genom att hitta rätt balans mellan ett gott konsumentskydd och företagens 
konkurrenskraft. Det är därmed nödvändigt med en väl avvägd strategi som inte ställer 
konsumenternas och de ekonomiska aktörernas intressen mot varandra.

D. De olika gemenskapsdirektiven måste förenklas och harmoniseras, eftersom den gällande 
lagstiftningen är fragmenterad. Gemenskapens konsumentskyddslagstiftning måste också 
moderniseras för att man skall kunna beakta marknadens snabba utveckling med i 
synnerhet uppkomsten av nya typer av transaktioner, och framför allt e-handel och 
online-auktioner.

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 109.
3 EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 247.
4 Företagens syn på gränsöverskridande handel och konsumentskydd, Eurobarometern, december 2006.
5 Konsumentskyddet på den inre marknaden, Eurobarometern, september 2006.
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E. För att kunna stärka EU-medborgarnas förtroende för den inre marknaden är det 
nödvändigt att förbättra rättssäkerheten, såväl för konsumenterna som för de ekonomiska 
aktörerna, samt garantera att den gällande lagstiftningen tillämpas i praktiken.

F. Det vore lämpligt att bevara vissa nationella bestämmelser som konsumenterna säger sig 
vara mycket måna om, framför allt eftersom de ger dem ett särskilt högt skydd eller 
motsvarar särskilda traditioner. Harmoniseringen bör genomföras med försiktighet, 
eftersom gemenskapslagstiftaren har ett begränsat perspektiv på genomförandet av de 
direktiv som bygger på principen om maximal harmonisering, som exempelvis direktivet 
om otillbörliga affärsmetoder.

I. Räckvidden för översynen av regelverket

1. Europaparlamentet rekommenderar att direktivet om e-handel skall omfattas av denna 
översyn, såväl som direktiven om distansförsäljning av finansiella tjänster, 
konsumentkrediter samt otillbörliga affärsmetoder, eftersom samtliga dessa direktiv 
påverkar varandra och utgör en del av EU:s konsumentskyddsbestämmelser.

II. Den allmänna lagstiftningsmetoden

1. Valet av det blandade tillvägagångssättet

2. Europaparlamentet föredrar att ett blandat tillvägagångssätt används, det vill säga ett 
horisontellt instrument som vid behov kombineras med vertikala åtgärder, vilket torde 
göra den gällande lagstiftningen konsekvent genom att ett visst antal frågor som rör 
samtliga direktiv samlas. Parlamentet anser att vissa frågor dock kvarstår som rör vissa 
specifika ämnen, och att det är nödvändigt att bevara sektorsvisa direktiv.

2. Det horisontella instrumentets räckvidd

3. Europaparlamentet anser att det horisontella instrumentet bör tillämpas i så stor 
utsträckning som möjligt för samtliga avtal som ingåtts med konsumenterna, oavsett om 
de gäller handel inom landet eller över gränserna, så att man undviker att nya problem 
uppstår genom att konsumenterna påförs olika rättssystem beroende på transaktionernas 
karaktär.

3. Grad av harmonisering

4. Europaparlamentet påminner om att harmoniseringen inte får leda till att 
konsumentskyddet minskar, vilket vissa nationella bestämmelser medfört.

5. Europaparlamentet förslår att det horisontella instrumentet skall bygga på principen om 
maximal harmonisering, eftersom instrumentet endast omfattar inslag och regler som man 
beslutat att följa helt och hållet till förmån för konsumenternas och de ekonomiska 
aktörernas allmänna intresse.

6. Europaparlamentet föreslår att de sektorsvisa verktygen skall bygga på principen om 
minimal harmonisering, med undantag för de verktyg som redan antagits utifrån 
principen om maximal harmonisering, som exempelvis direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder.
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7. Europaparlamentet rekommenderar beträffande icke-harmoniserade områden att endast 
de obligatoriska lagstiftningsbestämmelser som gäller på konsumenternas vanliga 
vistelseort skall tillämpas, utan att det påverkar tillämpningen av de internationella 
konventionerna om lagstiftningskonflikter, och i synnerhet Romkonventionen av 
den 19 juni 1980 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser, kallad Rom I.

III. Det horisontella instrumentets innehåll

1. Definition av konsument och näringsidkare

8. Europaparlamentet anser att definitionen av ”konsument” och ”näringsidkare” är 
inkonsekvent i gemenskapslagstiftningen och i den nationella lagstiftningen, och att dessa 
begrepp måste klargöras i det horisontella instrumentet eftersom de avgör 
konsumentlagstiftningens räckvidd.

9. Europaparlamentet anser att det är av största vikt att ”konsumenter” definieras som 
fysiska personer som handlar för ändamål som faller utanför deras närings- eller 
yrkesverksamhet. Parlamentet anser också att ”näringsidkare” bör definieras som 
personer som handlar för ändamål som hänför sig till deras närings- eller 
yrkesverksamhet.

10. Europaparlamentet rekommenderar att konsumentskyddet skall utvidgas till att omfatta 
avtal mellan privatpersoner då en av avtalsparterna agerar via en mellanhand som är 
näringsidkare i syfte att dra fördel av dennes tekniska och rättsliga sakkunskap.

2. Allmän bestämmelse om ärligt uppsåt och god sed

11. Europaparlamentet motsätter sig att en allmän bestämmelse om ärligt uppsåt och god sed 
för konsumentavtal införs i det horisontella instrumentet, eftersom dessa begrepp borde 
definieras på EU-nivå inom den mer allmänna ramen för den europeiska avtalsrätten.

3. Oskäliga villkor

3.1 Räckvidd

12. Europaparlamentet anser att det i vissa fall vore lämpligt att tillämpa bestämmelserna om 
oskäliga villkor på villkor som förhandlats fram individuellt, i syfte att skydda 
konsumenterna, som inte har samma kunskap om marknaden som näringsidkare.

3.2 Förteckningen över villkor

13. Europaparlamentet anser att det för att stärka konsumenternas förtroende för den inre 
marknaden vore lämpligt att införa en mekanism med ökat skydd, och samtidigt bevara 
en flexibilitetsmarginal, med tre typer av villkor, närmare bestämt förbjudna villkor 
(svart lista), villkor som anses oskäliga (grå lista) och övriga villkor vars oskälighet 
konsumenten skulle kunna påvisa genom att väcka talan vid domstol.
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3.3 Oskälighetstestets räckvidd

14. Europaparlamentet stöder förslaget att utvidga oskälighetstestet till att omfatta alla 
centrala villkor i ett avtal, däribland villkoren om avtalets huvudföremål och pris.

4. Avtalsenliga följder av underlåtenhet att lämna information

15. Europaparlamentet anser i det här skedet att det är svårt att fastställa en allmän 
bestämmelse på området där varje avtals särdrag beaktas.

5. Ångerrätten

5.1 Ångerfristernas längd och beräkningssätt

16. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att harmonisera beräkningssättet för 
ångerfristen genom att prioritera kalenderberäkningsmetoden, i syfte att öka 
transaktionernas rättsliga säkerhet. Parlamentet anser också att ångerfristen bör räknas 
från den tidpunkt då konsumenten kan ge ett frivilligt och upplyst samtycke, nämligen 
när varan mottagits.

17. Europaparlamentet anser dock inte att ångerfristens längd bör harmoniseras, eftersom 
ångerfristerna har olika syften som berättigar olika tidsfrister och eftersom 
medlemsstaterna har olika traditioner som de månar om.

5.2 Villkoren för utövandet av ångerrätten

18. Europaparlamentet betonar att konsumenternas förtroende för den inre marknaden skulle 
öka om det horisontella instrumentet skulle föreskriva att en konsument kan frånträda ett 
avtal på vilket sätt som helst, och att konsumenten i förekommande fall har bevisbördan 
för frånträdet. Parlamentet anser även att det horisontella instrumentet bör slå fast att 
konsumenten inte skall stå för några kostnader förutom de direkta kostnaderna för att 
returnera varor.

6. Införande av allmänna avtalsvillkor om påföljder

19. Europaparlamentet anser att införandet av allmänna avtalsvillkor om påföljder inte bör 
omfattas av denna översyn, eftersom detta begrepp faller under den europeiska 
avtalsrätten.

20. Europaparlamentet rekommenderar dock att grupptalan (”collective redress”) skall 
införas, vilket är en särskild metod för avgörande av grupptvister om 
konsumentlagstiftningen.

7. Särskilda regler om försäljning av konsumentvaror

7.1 Avtalstyper som skall omfattas

21. Europaparlamentet anser att det vore olämpligt att utvidga reglerna om försäljning av 
konsumentvaror till att omfatta avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll, eftersom 
dessa avtal omfattas av särskilda regler och eftersom mjukvara distribueras genom 
utnyttjandelicenser och inte säljs enskilt.
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7.2 Begagnade varor som säljs på offentliga auktioner

22. Europaparlamentet föreslår att denna fråga skall uteslutas från räckvidden för det 
horisontella instrumentet och att medlemsstaternas möjlighet att föreskriva att begreppet 
konsumentvara inte skall omfatta begagnade varor som säljs på offentliga auktioner skall 
bevaras. Parlamentet rekommenderar dock att särskilda bestämmelser skall antas för 
online-auktioner.

7.3 Definition av avlämnande och reglering av riskens övergång

23. Europaparlamentet anser att begreppet avlämnande är nära besläktat med reglering av 
riskens övergång. Parlamentet föreslår därför att en gemensam definition av begreppet 
avlämnande skall införas i det horisontella instrumentet, som exempelvis motsvarar den 
tidpunkt då konsumenten fysiskt tar emot varan, såvida inte de avtalsslutande parterna har 
enats om något annat, och att riskens övergång skall fastställas till tidpunkten för 
avlämnandet.

7.4 Varans avtalsenlighet

24. Europaparlamentet anser att det horisontella instrumentet bör föreskriva att tidsgränsen 
för ansvar vid fel på varan skall förlängas med den tid under vilken konsumenten inte 
kunnat använda varan på grund av avhjälpande av fel. Parlamentet anser även att en 
förlängning av garantin med en period från och med reparationen bör föreskrivas i det 
horisontella instrumentet.

25. Europaparlamentet betonar dock att det horisontella instrumentet inte bör omfatta 
särskilda regler för begagnade varor, för att göra det möjligt för medlemsstaterna att följa 
de regler som de antagit enligt sina egna rättsliga traditioner.

7.5 Bevisbörda

26. Europaparlamentet föreslår att principen om en presumtion som kan hävas bör utvidgas 
till att omfatta hela den lagstadgade garantiperioden, eftersom det är svårt för 
konsumenten att fastställa ett fel hos en vara, medan näringsidkaren förfogar över 
lämpliga tekniska och ekonomiska hjälpmedel.

7.6 Påföljder

7.6.1 Ändring av den ordning i vilken påföljder kan sökas

27. Europaparlamentet anser att det horisontella instrumentet borde göra det möjligt för 
konsumenten att fritt välja bland de olika typerna av tillgängliga påföljder vid avtalsbrott, 
eftersom uppsägning av försäljningsavtalet endast är möjligt vid fullständig underlåtenhet 
att fullfölja avtalet eller vid särskilt allvarliga avtalsbrott.

7.6.2. Meddelande om fel på varan

28. Europaparlamentet anser att det horisontella instrumentet borde avskaffa de befintliga 
olikheterna, som för närvarande leder till förvirring.
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7.6.3 Direkt producentansvar för fel på varan

29. Europaparlamentet anser att det inte är nödvändigt att i det horisontella instrumentet 
införa ett direkt producentansvar för fel på varan.

7.7 Garantier

30. Europaparlamentet betonar att samtliga frågor om garantier (innehåll, överlåtelse, 
begränsning) inte är en lagstiftningsfråga, utan rör principen om avtalsfrihet. Parlamentet 
anser därför att dessa frågor inte borde omfattas av det horisontella instrumentet.

IV. Grönboken och den europeiska avtalsrätten

31. Europaparlamentet betonar att EU:s konsumentlagstiftning måste integreras i den 
allmänna modellen för avtalsrätt på ett konsekvent sätt. Parlamentet anser dock att detta 
inte motiverar att översynen av konsumentregelverket skjuts upp för att ta hänsyn till 
tidsplanen för utarbetandet av den europeiska avtalsrätten.

V. Effektiv tillämpning av konsumentlagstiftningen

32. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att garantera konsumentlagstiftningens 
effektivitet för att kunna återupprätta konsumenternas förtroende för den inre marknaden.

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra de befintliga 
konsumentskyddsmekanismerna, däribland övervakning av att de gällande reglerna 
tillämpas korrekt och följs.

34. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utöka samarbetet mellan de nationella 
myndigheterna med ansvar för tillämpningen av konsumentlagstiftningen, samt göra det 
lättare för konsumenterna att genom rättsliga och utomrättsliga förfaranden hävda sina 
rättigheter på EU-nivå.

35. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen och rådet, samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.



PR\667225SV.doc 9/13 PE 388.688v01-00
Extern översättning

SV

MOTIVERING

I. Bakgrund – frågeställningen

Kommissionens grönbok om översynen av konsumentregelverket är ett av åtagandena inom 
ramen för initiativet för ”bättre lagstiftning”, som syftar till att förenkla och komplettera det 
befintliga regelverket i syfte att genomföra en verklig inre marknad för konsumenterna.

Grönboken utgör också grunden för ett omfattande arbete till förmån för konsumenterna. 
I detta hänseende delar föredraganden grönbokens centrala ståndpunkt: att översynen skall 
leda till att det blir möjligt att säga till EU-medborgarna att ”var du än befinner dig inom EU 
så är dina grundläggande rättigheter desamma”.

Det finns ett direkt samband mellan översynen av konsumentregelverket och arbetet med den 
europeiska avtalsrätten. Detta samband gör översynen av grönboken något komplex, vilket 
dock inte motiverar att översynen skjuts upp för att beakta den minst sagt oklara tidsplanen 
för utarbetandet av den europeiska avtalsrätten. Man bör dock komma ihåg att vissa faktorer 
faller under den allmänna avtalsrätten (ärligt uppsåt, gottgörelse osv.).

Vissa av kommissionens konstateranden är obestridliga och berättigar i sig kravet på en 
översyn. Marknadens snabba utveckling, med i synnerhet uppkomsten av nya typer av 
transaktioner, som till exempel e-handel, har delvis gjort den befintliga lagstiftningen 
föråldrad. 

Grönboken uppvisar i detta hänseende en inkonsekvens som det är viktigt att betona. 
Översynen omfattar nämligen inte direktivet om ”e-handel”. Föredraganden rekommenderar 
att den texten skall omfattas av översynen, men också direktiven om distansförsäljning av 
finansiella tjänster, konsumentkrediter och otillbörliga affärsmetoder, eftersom dessa ingår i 
den europeiska konsumentskyddsmekanismen.

Vidare medför reglernas fragmentering, framför allt på grund av medlemsstaternas 
handlingsutrymme vid införlivandet, inkonsekvenser och avvikelser mellan rättigheterna och 
skyldigheterna för parterna i en transaktion.

Att modernisera dessa bestämmelser är därmed oumbärligt för att bidra till den inre 
marknadens utveckling genom att öka såväl konsumenternas som de ekonomiska aktörernas 
rättssäkerhet.

En effektiv tillämpning av konsumentlagstiftningen förblir dock ett betydande problem som 
inte tas upp i grönboken.

Det bästa sättet att återupprätta konsumenternas och de ekonomiska aktörernas förtroende är 
att garantera lagstiftningens effektivitet. Att konsumenterna är ovilliga att ingå avtal utanför 
det land där de är bosatta beror nämligen främst på att de är rädda för att inte kunna hävda 
sina rättigheter vid tvister. Det är alltså av största vikt att garantera ett bättre genomförande 
och en bättre tillämpning.
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II. Lagstiftningsmetod

1. Valet av det blandade tillvägagångssättet

Strävan efter klargörande och harmonisering gör det nödvändigt att anta en horisontell rättslig 
ram som samlar konsumentskyddsfrågorna. Detta horisontella instrument har även fördelen 
att vara flexibelt: det kommer att vara enklare och mindre tidskrävande att se över detta enda 
instrument i syfte att möta de nya förutsättningarna på marknaden, i stället för att se över flera 
direktiv.

Vissa frågor förblir dock sektorsspecifika och kan inte samlas i ett enda instrument. Det 
vertikala tillvägagångssättet måste därmed bevaras.

Föredraganden rekommenderar alltså ett blandat tillvägagångssätt.

2. Tillämpningsområde för det horisontella instrumentet

Föredraganden anser att det horisontella instrumentet måste tillämpas i så hög grad som 
möjligt för alla konsumentavtal, oavsett om de gäller handel inom landet eller över gränserna.

Att påföra konsumenten olika rättsliga system utifrån transaktionernas karaktär skulle faktiskt 
strida mot översynens syfte genom att införa ett nytt inslag av komplexitet.

3. Grad av harmonisering

Gemenskapens konsumentskyddslagstiftning bygger för närvarande på principen om minimal 
harmonisering, vilken gör det möjligt för medlemsstaterna att föreskriva ett mer omfattande 
skydd än det som säkerställs i direktiven.

Konsumenterna får inte i något fall avstå från en bestämmelse som ger ett mer omfattande 
skydd än det som de tidigare haft. Dessutom framgår inte fördelarna med maximal 
harmonisering. Att direktivet om otillbörliga affärsmetoder, som är det enda exemplet på 
denna typ av harmonisering, så nyligen antagits gör faktiskt att perspektivet på direktivet är 
otillräckligt för att direktivet skall kunna användas som ett lämpligt bedömningsverktyg. 

Därför föreslår föredraganden att ett blandat tillvägagångssätt skall användas. Det horisontella 
instrumentet skulle bygga på maximal harmonisering, medan de sektorsspecifika verktygen 
skulle fortsätta att bygga på principen om minimal harmonisering, med undantag för de 
direktiv som redan antagits utifrån principen om maximal harmonisering, som till exempel 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Inledningsvis kan man besluta sig för att tillämpa 
måttfullhet och begränsa sig till de frågor som det råder verklig enighet om, antingen för att 
de motsvarar ett objektivt marknadsbehov eller för att det inte finns några verkliga avvikelser 
mellan de nationella bestämmelserna.

Detta tillvägagångssätt leder oundvikligen till frågan om vilket rättssystem som skall gälla för 
den sektor som inte harmoniserats fullständigt. För att skydda konsumenterna föreslår 
föredraganden följande tillvägagångssätt: ”konsumenterna omfattas av de obligatoriska 
lagstiftningsbestämmelserna på deras vanliga vistelseort, utan att det påverkar tillämpningen 



PR\667225SV.doc 11/13 PE 388.688v01-00
Extern översättning

SV

av de internationella konventionerna om lagstiftningskonflikter, i synnerhet 
Romkonventionen I.”

III: Det horisontella instrumentets innehåll

1. Definition av konsument och näringsidkare

Föredraganden rekommenderar att konsumenter endast skall definieras som fysiska personer 
som handlar för ändamål som faller utanför deras närings- eller yrkesverksamhet.

Att man systematiskt utesluter juridiska personer från denna definition är faktiskt motiverat på 
grund av strävan efter tydlighet. Man bör anta så objektiva kriterier som möjligt: företagets 
”storlek” är ett begrepp som lämnar allt för stort tolkningsutrymme. Föredraganden 
förespråkar att avtalets syfte skall uteslutas, eftersom det tycks vara fallet både i 
gemenskapsrätten och i de nationella lagstiftningarna.

Eftersom konsumenten endast skyddas om han ingår avtal med en näringsidkare 
rekommenderar föredraganden en enkel och tydlig definition av detta begrepp, som skulle 
innebära att användningen av flera termer upphör (säljare, leverantör, distributör). I detta 
hänseende är det inte nödvändigt att göra indelningar efter verksamhetstyp (kommersiell, 
industriell, småskalig eller självständig yrkesverksamhet), så länge denna verksamhet utövas 
som näringsverksamhet. Det säger sig självt att en näringsidkare kan vara en fysisk eller 
juridisk person.

Föredraganden anser vidare att avtal mellan privatpersoner bör betraktas som konsumentavtal 
när den ena avtalsparten agerar via en mellanhand som är näringsidkare. Då en privatperson 
använder sig av ett ombud som är näringsidkare i syfte att utnyttja dennes tekniska och 
rättsliga kunskaper, är det logiskt att avtalsparten skyddas på samma sätt som om han eller 
hon skulle ha ingått ett avtal med en näringsidkare.

2. Oskäliga villkor

Räckvidd

För närvarande gäller bestämmelserna om oskäliga avtalsvillkor endast de villkor som inte 
förhandlats fram individuellt. 

Föredraganden anser att det i vissa fall kan vara nödvändigt att skydda konsumenten mot 
villkor som förhandlats fram individuellt. Avtalsfriheten måste visserligen kvarstå som 
princip, men konsumenten kan inte alltid uppskatta omfattningen av sina skyldigheter 
gentemot en näringsidkare som besitter tekniska kunskaper. 

Listor

Den lista som bifogats det aktuella direktivet är helt och hållet vägledande och kan alltså 
tolkas olika av medlemsstaterna. För att stärka konsumenternas förtroende för den inre 
marknaden rekommenderar föredraganden att en flexibel mekanism som ger ett mer 
omfattande skydd skall inrättas:
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– Förbjudna villkor: en kort lista över villkor som omfattar de allvarligaste avtalsmässiga 
bristerna.

– Oskäliga villkor: lista över villkor vars oskälighet näringsidkaren kan motbevisa.

– Övriga villkor: alla övriga villkor vars oskälighet konsumenten kan påvisa genom att inleda 
rättsliga förfaranden.

Oskälighetstestets räckvidd

Föredraganden rekommenderar att oskälighetstestet utvidgas till att omfatta alla centrala 
villkor i ett avtal, däribland villkoren om avtalets huvudföremål och pris. Vissa 
försäkringsavtal innehåller nämligen bland annat villkor om undantag från garantier, vars 
oskälighet kan uteslutas på grundval av de aktuella bestämmelserna eftersom garantin utgör 
avtalets själva syfte.

4. Ångerrätten

Längd och beräkningssätt

Föredraganden rekommenderar att beräkningssätten för ångerfristen skall harmoniseras 
genom en kalenderbaserad beräkning (som innefattar helgdagar, eftersom dessa skiljer sig åt 
mellan medlemsstaterna).

Det vore även lämpligt att tydligt fastställa ångerfristens början. Föredraganden föreslår att 
ångerfristen skall räknas från den tidpunkt då konsumenten kan ge ett frivilligt och upplyst 
samtycke, det vill säga när varan mottagits.

Däremot anser inte föredraganden att ångerfristens längd kan harmoniseras. Medlemsstaterna 
har i detta sammanhang olika traditioner som de månar om. Dessutom svarar ångerfristerna 
mot olika syften som just berättigar olika långa ångerfrister. Beträffande distansförsäljning 
handlar det om att göra det möjligt för konsumenten att fatta beslut om en vara som han inte 
mottagit vid avtalets ingående, samtidigt som tanken med hemförsäljning är att konsumenten 
skall kunna ångra eventuellt ogenomtänkta beslut.

Villkor för utövande

Det finns stora olikheter mellan medlemsstaterna och mellan direktiven (vanligt skriftligt 
avtal, rekommenderat brev, retur av varan). Dessutom utvecklas förfaranden som hindrar 
utövandet av ångerrätten (skyldighet att erhålla ett returnummer innan varorna återsänds, 
skyldighet att returnera varan i den intakta originalförpackningen osv.). Slutligen gör 
utvecklingen av ny teknik att det kan vara tillräckligt att sända ett vanligt e-postmeddelande 
för att utöva ångerrätten.

Föredraganden tror att konsumenternas förtroende för den inre marknaden skulle öka 
väsentligt om det horisontella instrumentet föreskrev att konsumenten kan frånträda avtalet på 
vilket sätt som helst, och att konsumenten har bevisbördan för skälet till frånträdet.
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5. Försäljning av konsumentvaror

Definition av avlämnande och reglering av riskens övergång

För närvarande regleras frågan om vem som skall stå för risken och kostnaden för 
försämringen av den sålda varan på olika sätt i medlemsstaterna. I vissa medlemsstater 
övergår risken till köparen då avtalet ingås, och i andra medlemsstater övergår risken vid 
tidpunkten för överlämnandet.

Föredraganden föreslår att båda dessa två frågor skall innefattas i det horisontella 
instrumentet. För att ge konsumenten ett tillräckligt skydd anser föredraganden att 
avlämnandet bör utvidgas till att omfatta den tidpunkt då konsumenten fysiskt tar emot varan, 
förutom om parterna enats om annat, och att övergången av risken skall räknas från 
avlämnandet. 

Direkt producentansvar vid fel på varan

Föredraganden anser att det inte är nödvändigt att införa ett direkt producentansvar vid fel på 
varan i det horisontella instrumentet. Direktivet om vissa aspekter rörande försäljning av 
konsumentvaror och därmed förknippade garantier har nämligen alldeles nyligen införlivats i 
vissa medlemsstater, och man har inte det perspektiv på frågan som behövs för att kunna 
bedöma behovet av eventuella ändringar. 

I övrigt tycks införandet av ett direkt producentansvar leda till ett antal rättsliga problem, 
varav vissa hänger samman med avtalsrätten (som exempelvis ifrågasättandet av avtalens 
relativa effekt).
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