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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter
Kapitel I–III (första versionen)
(KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0614),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0349/2008),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artiklarna 294.3 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
16 december 20091,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för rättsliga 
frågor (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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PARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om konsumenträttigheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 95 114,

med beaktande av kommissionens förslag2,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande3,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet4 förfarandet i artikel 251 i fördraget, och

av följande skäl:

(1) Bestämmelser om konsumenträttigheter i avtalsförhållanden återfinns i rådets direktiv 
85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal 
ingås utanför fasta affärslokaler5, rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om 
oskäliga villkor i konsumentavtal6, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av 
den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal7 samt i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning 
av konsumentvaror och härmed förknippade garantier8.

                                               
* Politiska ändringar: Ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och 
strykningar med hjälp av genomstrykning.
Tekniska rättelser och justeringar gjorda av administrationen: Ny text eller text som ersätter tidigare 
text markeras med kursiv stil och strykningar med hjälp av genomstrykning.
2 EUT C […], […], s. […].
3 EUT C […], […], s. […].
4 EUT C […], […], s. […].
5 EGT L 372, 31.12.1985, s. 31.
6 EGT L 95, 21.4.1993, s. 29.
7 EGT L 144, 4.6.1997, s. 19. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/64/EG (EUT L 319, 
5.12.2007, s. 1).
8 EGT L 171, 7.7.1999, s. 12.
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(2) Dessa direktiv har med hänsyn till erfarenheterna setts över i syfte att förenkla och 
uppdatera gällande bestämmelser, undanröja inkonsekvenser och åtgärda oönskade 
brister i bestämmelserna. Översynen visade att de fyra direktiven bör ersättas med ett 
enda direktiv. Detta direktiv bör därför innehålla standardbestämmelser för 
gemensamma aspekter och inte längre föreskriva en minimiharmonisering som i de 
tidigare direktiven, enligt vilka medlemsstaterna kunde behålla eller anta strängare 
nationella bestämmelser.

(3) Enligt artikel 153.1 och 153.3 a i fördraget ska unionen bidra till att uppnå en hög 
konsumentskyddsnivå genom åtgärder som beslutas enligt artikel 95 i fördraget.

(4) Enligt artikel 14.2 i fördraget ska den inre marknaden omfatta ett område utan inre 
gränser, där fri rörlighet för varor och tjänster samt etableringsfrihet säkerställs. En 
harmonisering av vissa aspekter av konsumentavtalsrätten krävs för att främja en 
verklig inre marknad för konsumenter med en god balans mellan en hög 
konsumentskyddsnivå och konkurrenskraftiga företag, samtidigt som 
subsidiaritetsprincipen respekteras.

(5) Möjligheterna med distansförsäljning över gränserna, som borde vara ett av de mer 
påtagliga resultaten av den inre marknaden, utnyttjas inte fullt ut av konsumenterna. 
Jämfört med den stora ökningen av den inhemska distansförsäljningen under de 
senaste åren har den gränsöverskridande distansförsäljningen ökat i begränsad 
utsträckning. Denna skillnad är särskilt påtaglig i fråga om näthandel, där det finns 
stora möjligheter till ytterligare tillväxt. De gränsöverskridande möjligheterna när det 
gäller avtal som ingås utanför fasta affärslokaler (direktförsäljning) begränsas av vissa 
faktorer, till exempel de skilda nationella konsumentskyddsbestämmelser som 
näringslivet måste rätta sig efter. Jämfört med ökningen av den inhemska 
direktförsäljningen under de senaste åren, särskilt inom tjänstesektorn (t.ex. 
försörjningstjänster), har antalet konsumenter som utnyttjat denna kanal för inköp över 
gränserna inte förändrats. Med hänsyn till de ökade affärsmöjligheterna i många 
medlemsstater bör små och medelstora företag (inklusive enskilda näringsidkare) eller 
ombud för företag som bedriver direktförsäljning vara mer benägna att söka 
affärsmöjligheter i andra medlemsstater, särskilt i gränsregioner. En fullständig 
harmonisering av konsumentinformation och ångerrätt i distansavtal och avtal utanför 
fasta affärslokaler kommer därför att bidra till att den inre marknaden fungerar bättre i 
förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter.

(6) Medlemsstaternas lagar om konsumentavtal uppvisar påtagliga skillnader som kan 
leda till en betydande snedvridning av konkurrensen och som hindrar den inre 
marknaden från att fungera smidigt. I gällande unionslagstiftning om konsumentavtal 
som ingås på distans eller utanför fasta affärslokaler, om konsumentvaror och 
garantier och om oskäliga avtalsvillkor fastställs minimikrav på harmonisering av 
lagstiftningen, vilket ger medlemsstaterna möjlighet att behålla eller införa strängare 
bestämmelser som garanterar ett bättre konsumentskydd inom deras territorier. I 
många frågor innehåller de olika direktiven dessutom sinsemellan oförenliga 
bestämmelser eller också har frågorna lämnats olösta. Dessa frågor har behandlats på 
olika sätt av medlemsstaterna. Till följd av detta skiljer sig de nationella 
genomförandebestämmelserna till direktiven om konsumentavtalsrätt betydligt åt.

(7) Dessa skillnader skapar betydande hinder på den inre marknaden som påverkar 
näringsidkare och konsumenter. De ökar kostnaderna för att följa regelverket för de 
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näringsidkare som vill sälja varor eller tillhandahålla tjänster över gränserna. 
Fragmenteringen undergräver också konsumenternas förtroende för den inre 
marknaden. Den negativa effekten på konsumenternas förtroende stärks genom den 
ojämna konsumentskyddsnivån i unionen. Problemet är särskilt påtagligt när det gäller 
ny utveckling på marknaden.

(8) En fullständig harmonisering av vissa huvudaspekter i lagstiftningen kommer att leda 
till en betydligt större rättslig säkerhet både för konsumenter och för näringsidkare. 
Både konsumenter och näringsidkare kommer att kunna förlita sig på ett enda 
regelverk grundat på tydligt definierade rättsliga begrepp som reglerar vissa aspekter i 
avtal mellan näringsidkare och konsumenter i hela unionen. Effekten kommer att bli 
att de hinder som följer av de fragmenterade bestämmelserna undanröjs och att den 
inre marknaden fullbordas på detta område. Dessa hinder kan bara undanröjas genom 
att det införs enhetliga unionsbestämmelser. Konsumenterna kommer också att 
tillförsäkras en hög gemensam skyddsnivå i hela unionen.

(9) Harmoniseringen genom detta direktiv bör omfatta vissa aspekter i avtal mellan 
näringsidkare och konsumenter. Dessa avser bestämmelser om information som ska 
lämnas före ingåendet och under fullgörandet av avtalet, ångerrätt för distansavtal och 
avtal utanför fasta affärslokaler, särskilda konsumenträttigheter i köpeavtal och 
oskäliga villkor i konsumentavtal.

(10) Bestämmelserna i detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (Rom I-förordningen)9.

(11) Gällande unionslagstiftning om finansiella tjänster till konsumenter innehåller 
åtskilliga bestämmelser om konsumentskydd. Bestämmelserna i detta direktiv bör 
därför omfatta avtal om finansiella tjänster bara i den mån det är nödvändigt för att 
åtgärda brister i regelverket.

(12) Den nya definitionen av distansavtal bör omfatta samtliga fall då köpe- och 
tjänsteavtal avtal om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst utan 
parternas samtidiga fysiska närvaro ingås enbart med hjälp av ett eller flera medel för 
distanskommunikation (t.ex. postorder, Internet, telefon eller fax). Detta bör skapa 
rättvisa förutsättningar för alla näringsidkare som bedriver handel på distans. Det bör 
också leda till en ökad rättslig säkerhet jämfört med den nuvarande definitionen, där 
krav ställs på att det ska finnas ett organiserat system för distansförsäljning som 
näringsidkaren sköter fram till dess att avtalet ingås.

(13) De särskilda omständigheter under vilka ett erbjudande har lämnats eller ett avtal har 
förhandlats fram bör inte vara relevanta i definitionen av ett distansavtal. Att 
näringsidkaren bedriver distansförsäljning på tillfällig basis eller använder ett 
organiserat system som sköts av en tredje part, t.ex. en webbplattform, bör inte 
innebära att konsumenten fråntas sitt skydd. En transaktion som förhandlats fram vid 
direkt kontakt mellan näringsidkaren och konsumenten utanför fasta affärslokaler bör 
också betraktas som ett distansavtal, om avtalet därefter ingåtts enbart med hjälp av 
medel för distanskommunikation, t.ex. Internet eller telefon. En förenklad definition 
av distansavtal bör öka den rättsliga säkerheten för näringsidkarna och skydda dem 
från illojal konkurrens.

                                               
9 EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.
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(14) Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör definieras som ett avtal som ingås mellan en 
näringsidkare och en konsument som samtidigt är fysiskt närvarande, utanför fasta 
affärslokaler, t.ex. i konsumentens bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför fasta 
affärslokaler står råder tillfälligt en särskild situation för konsumenterna, vilken 
skiljer sig från situationen i en affärslokal, exempelvis i psykologiskt hänseende och 
när det gäller möjligheten att jämföra varor och priser; detta gäller Utanför fasta 
affärslokaler står konsumenterna under ett psykologiskt tryck oavsett om de har 
beställt besöket av näringsidkaren eller inte. För att undvika att bestämmelserna 
kringgås när konsumenter söks upp utanför fasta affärslokaler bör ett avtal som 
exempelvis förhandlas fram i konsumentens bostad men som ingås i en affär betraktas 
som ett avtal utanför fasta affärslokaler.

(15) Fasta affärslokaler bör omfatta alla typer av lokaler (t.ex. affärer eller lastbilar) som 
näringsidkaren använder som fast plats för sin affärsverksamhet. Marknads- och 
mässtånd bör betraktas som fasta affärslokaler även om näringsidkaren bara använder 
dem på tillfällig basis. Andra lokaler som bara hyrs under en kortare tid och där 
näringsidkaren inte är etablerad (t.ex. hotell, restauranger, konferenscentrum, biografer 
som hyrs av näringsidkare som inte är etablerade på dessa ställen) bör inte betraktas 
som fasta affärslokaler. Inte heller bör offentliga utrymmen, inklusive allmänna 
transportmedel och offentliga inrättningar, samt privata bostäder och arbetsplatser 
betraktas som fasta affärslokaler.

(16) Till de varaktiga medierna bör särskilt räknas Definitionen av varaktigt medium bör 
särskilt omfatta dokument i pappersform papper, usb-minnen, cd-rom, dvd, 
minneskort samt hårddisken på de datorer den dator där man sparar e-postfilen eller 
pdf-filen filer som sparas på sådant sätt att de inte kan ändras. E-post och webbsidor 
på Internet som sådana bör inte anses som varaktiga medier.

(17) Konsumenterna bör ha rätt att få information innan avtalet ett distansavtal eller ett 
avtal utanför fasta affärslokaler ingås. Näringsidkarna bör dock inte vara skyldiga att 
lämna sådan information som redan framgår av sammanhanget. Vid en transaktion i en 
fast affärslokal kan exempelvis produktens huvudsakliga egenskaper, näringsidkarens 
identitet och leveranssättet framgå av sammanhanget. Vid transaktioner på distans och 
utanför fasta affärslokaler bör näringsidkaren alltid lämna information om 
betalningssätt, leverans, fullgörande och reklamationshantering, eftersom detta inte 
nödvändigtvis framgår av sammanhanget.

(18) Näringsidkare bör vara skyldiga att i förväg informera konsumenterna om eventuella 
arrangemang som medför att konsumenterna måste betala en handpenning till 
näringsidkaren, inklusive sådana arrangemang som innebär att ett belopp blockeras på 
konsumentens kredit- eller bankkort.

(19) Vid offentliga auktioner bör auktionsförrättaren, med hänsyn till denna 
försäljningsmetods karaktär och tradition, kunna lämna sina egna kontaktuppgifter i 
stället för att lämna information om geografisk adress och identitet avseende den 
säljare för vars räkning auktionsförrättaren säljer varor.

(20) Konsumenten bör veta om han eller hon ingår avtal med näringsidkaren eller med en 
mellanhand som agerar för en annan konsuments räkning, eftersom konsumenten i det 
senare fallet kanske inte omfattas av det skydd som föreskrivs enligt detta direktiv. 
Mellanhanden bör därför informera om detta förhållande och om konsekvenserna av 
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detta. Begreppet mellanhand bör inte omfatta plattformer för näthandel som inte ingår 
avtalet i någon annan parts namn eller för någon annan parts räkning.

(21) Vid distansavtal bör informationskraven anpassas till tekniska begränsningar i vissa 
medier, t.ex. begränsat antal tecken för vissa mobiltelefonskärmar eller 
tidsbegränsningar för reklaminslag i tv. I detta fall bör näringsidkaren uppfylla vissa 
minikrav på information och hänvisa konsumenten till någon annan informationskälla, 
t.ex. genom att lämna ett gratis telefonnummer eller en hypertextlänk till 
näringsidkarens webbplats där den relevanta informationen är direkt och lätt 
tillgänglig.

(22) Eftersom konsumenten vid distansförsäljning inte kan se varan innan avtalet ingås bör 
konsumenten ha en ångerrätt, så att han eller hon kan konstatera varans art och 
egenskaper och kontrollera varans funktionssätt fram till ångerfristens utgång och 
med beaktande av principen om god sed  som gör det möjligt att förvissa sig om 
varans egenskaper och funktion.

(23) De nuvarande skillnaderna när det gäller ångerfristens längd såväl mellan 
medlemsstaterna som mellan distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler medför 
rättslig osäkerhet och kostnader för att efterleva regelverket. Samma ångerfrist bör 
gälla för alla distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler.

(24) För att uppnå rättslig säkerhet bör rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av 
den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister10 tillämpas 
vid beräkningen av de tidsfrister som anges i detta direktiv. Alla tidsfrister i detta 
direktiv bör därför förstås som att de anges i kalenderdagar.

(25) Bestämmelserna om distansavtal bör inte påverka tillämpningen av bestämmelserna 
om ingående av avtal och beställningar på elektronisk väg enligt artiklarna 9 och 11 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på 
den inre marknaden (direktivet om elektronisk handel).

(26) När konsumenten beställer flera varor av samma näringsidkare bör konsumenten ha 
rätt att utöva ångerrätten för varje enskild vara. Om varorna levereras separat bör 
ångerfristen börja löpa när konsumenten fysiskt tar varje enskild vara i sin besittning. 
När en vara levereras i skilda poster eller delar bör ångerfristen börja löpa när 
konsumenten eller en tredje part som konsumenten anger fysiskt tar den sista posten 
eller delen i sin besittning.

(27) Om näringsidkaren inte har informerat konsumenten om ångerrätten före ingåendet av 
ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen förlängas. För 
att uppnå rättslig säkerhet över tiden bör dock en begränsning på ett år tre månader
införas, under förutsättning att näringsidkaren har fullgjort alla sina skyldigheter enligt 
avtalet. Näringsidkaren bör anses ha fullgjort alla sina skyldigheter när han eller hon 
har levererat varorna eller tillhandahållit alla tjänster som konsumenten har beställt
eller om han eller hon, i samband med tjänsteavtal som ingåtts på obestämd tid, 
börjat med att avtalsenligt tillhandahålla tjänsten.

(28) Skillnaderna när det gäller sätten att utöva ångerrätten i medlemsstaterna har medfört 
kostnader för företag som bedriver handel över gränserna. Införandet av en 

                                               
10 EGT L 124, 8.6.1971, s. 1.
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harmoniserad standardblankett mallblankett som konsumenterna ska använda när de 
utövar sin ångerrätt bör göra det enklare att frånträda avtal och leda till rättslig 
säkerhet. Av dessa skäl bör medlemsstaterna inte ställa några ytterligare formella krav 
på unionens standardblankett, till exempel i fråga om teckenstorlek.

(29) Eftersom erfarenheten visar att många konsumenter och näringsidkare föredrar att 
kommunicera via näringsidkarens webbplats bör näringsidkaren kunna ge 
konsumenten möjlighet att fylla i en webbaserad ångerblankett. I detta fall bör 
näringsidkaren utan dröjsmål lämna ett mottagningsbevis per e-post.

(30) Vid frånträde av avtal bör näringsidkaren betala tillbaka alla belopp som konsumenten 
har betalat, inklusive dem som täcker näringsidkarens utgifter för leverans av varorna 
till konsumenten, med undantag av belopp för expressleverans som konsumenten 
uttryckligen efterfrågat.

(31) Vissa konsumenter utövar sin ångerrätt efter att ha använt en vara i större utsträckning 
än vad som är nödvändigt för att förvissa sig om varans art, egenskaper och funktion. 
Konsumenten bör i sådana fall vara ansvarig för en eventuell minskning av varans 
värde. För att förvissa sig om en varas art, egenskaper och funktion bör konsumenten 
endast tillåtas hantera eller prova en vara på samma sätt som man skulle få göra i en 
affär. Konsumenten bör exempelvis bara få prova ett klädesplagg och inte tillåtas 
använda det. För att garantera en effektiv ångerrätt när det gäller tjänsteavtal, särskilt i 
fråga om renoveringsarbeten som inte är brådskande och där konsumenterna kan 
utsättas för aggressiva försäljningsmetoder i sin bostad som utmynnar i att tjänsten 
omedelbart fullgörs innan ångerfristen har löpt ut, bör konsumenterna inte stå för 
några kostnader för en sådan tjänst.

(32) För att undvika att näringsidkaren återbetalar belopp till en konsument som inte har 
lämnat tillbaka varorna bör konsumenten vara skyldig att lämna tillbaka varorna senast 
14 dagar efter att ha underrättat näringsidkaren om sitt beslut att frånträda avtalet.

(33) Det bör finnas vissa undantag från ångerrätten, till exempel i sådana fall då en 
ångerrätt skulle vara olämplig med hänsyn till produktens art och då utövandet av 
ångerrätten skulle innebära en oskälig nackdel för näringsidkaren. Detta gäller 
särskilt för livsmedel och andra hygieniskt ömtåliga eller lättfördärvliga varor,
exempelvis vin som levereras långt efter det att ett avtal har ingåtts i spekulativt syfte, 
där värdet beror på svängningar på marknaden (primörvin).

(34) Vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler om tillhandahållande av tjänster 
som börjar utföras under den tid ångerfristen löper (t.ex. datafiler som konsumenten 
laddar ner under den tiden) skulle det inte vara skäligt att tillåta konsumenten att ångra 
sig efter att helt eller delvis ha utnyttjat tjänsterna. Konsumenten bör därför förlora sin 
ångerrätt när tjänsterna börjar fullgöras med konsumentens uttryckliga samtycke på 
förhand.

(35) Kommissionen har funnit en del betydande problem för konsumenterna när det gäller 
hantverkstjänster i hemmet, där de utsätts för stor press att beställa dyra 
renoveringsarbeten. Tillämpningsområdet för bestämmelserna om information och 
ångerrätt bör klargöras och utvidgas till att omfatta sådana typer av avtal. Bara avtal 
om överlåtelse av rättigheter i fast egendom bör undantas från tillämpningsområdet för 
de bestämmelser om information och ångerrätt som gäller för distansavtal och avtal 
utanför fasta affärslokaler.
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(36) En ångerrätt kan vara olämplig att tillämpa för vissa tjänster som rör inkvartering, 
transporter och fritidsaktiviteter. Ingåendet av sådana avtal förutsätter att 
näringsidkaren reserverar kapacitet, som kan vara svår att fylla om ångerrätt införs. 
Sådana distansavtal bör därför inte omfattas av bestämmelserna om 
konsumentinformation och ångerrätt.

(37) I syfte att uppnå förenkling och rättslig säkerhet bör ångerrätten gälla alla typer av 
distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler, utom under strikt definierade 
omständigheter som på ett enkelt sätt kan styrkas. Ingen ångerrätt bör därför gälla för 
brådskande reparationer i konsumentens bostad där en sådan ångerrätt skulle vara 
oförenlig med nödsituationen, och inte heller för stormarknaders system för 
hemleverans där konsumenten kan välja livsmedel, drycker och andra dagligvaror för 
hushållet via deras webbplatser och få varorna levererade till bostaden. Det rör sig här 
om billiga varor som konsumenterna regelbundet köper för daglig konsumtion eller 
förbrukning i hushållet och bör därför inte omfattas av någon ångerrätt.

(37a) Konsumenternas största problem och huvudorsaken till tvister med näringsidkare är 
leverans av varor, bland annat varor som kommer bort eller skadas under transport, 
och försenad eller ofullständig leverans. De nationella bestämmelserna om leverans 
och riskens övergång bör därför harmoniseras.
(…)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel I

Syfte, definitioner och tillämpningsområde

Artikel 1
Syfte

Syftet med detta direktiv är att bidra till att den inre marknaden fungerar korrekt och att 
säkerställa en hög konsumentskyddsnivå genom att tillnärma vissa aspekter av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar avseende avtal mellan konsumenter och 
näringsidkare.

Artikel 2
Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner:

(1) konsument: en fysisk person som i samband med avtal som omfattas av detta 
direktiv agerar för ändamål som faller utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.

(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som i samband med avtal som 
omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller inom ramen för den 
egna närings- eller yrkesverksamheten samt varje person som agerar i 
näringsidkarens namn eller för dennes räkning.



PR\818460SV.doc 13/28 PE442.789v02-00

SV

(2a) varor: alla lösa saker, utom

a) föremål som säljs exekutivt eller annars tvångsvis med stöd av lag,
b) vatten och gas när de inte saluförs i begränsad volym eller bestämd 

kvantitet och
c) elektricitet.

(2b) vara som tillverkas enligt kundens specifikation: en vara som inte är 
tillverkad på förhand och vars tillverkning på ett avgörande sätt styrs av 
kundens enskilda vald eller krav. 

(3) köpeavtal: varje avtal genom vilket en näringsidkare ger en konsument 
äganderätten till en vara eller åtar sig att, antingen direkt när avtalet ingås 
eller vid en senare tidpunkt, ge konsumenten äganderätten till en vara och 
genom vilket konsumenten åtar sig att betala ett visst pris varje avtal om 
försäljning av varor som ingås mellan en näringsidkare och en konsument, 
inklusive alla avtal där avtalsföremålet är både varor och tjänster.   

(4) varor: alla lösa saker, utom
a) varor som säljs exekutivt eller annars tvångsvis med stöd av lag,

b) vatten och gas när de inte saluförs i begränsad volym eller bestämd 
kvantitet och

c) elektricitet.
(5) tjänsteavtal: varje avtal som inte är ett köpeavtal och varigenom en 

näringsidkare åtar sig att tillhandahålla en konsument en tjänst.

(5a) blandat avtal: varje avtal som innehåller såväl inslag i ett köpeavtal som 
inslag i ett tjänsteavtal. 

(6) distansavtal: varje köpe- eller tjänsteavtal avtal mellan en näringsidkare och 
en konsument om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst, 
vilket ingås inom ramen för ett distributions- eller tjänstesystem för 
distansavtal, där näringsidkaren och konsumenten för ingående av avtalet inte 
samtidigt behöver vara fysiskt närvarande utan uteslutande använder ett eller 
flera medel för distanskommunikation.

(7) medel för distanskommunikation: varje medel som, utan att näringsidkaren och 
konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande, kan användas för att ingå ett 
avtal mellan dessa parter.

(8) avtal utanför fasta affärslokaler: varje avtal mellan en näringsidkare och en 
konsument om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst
a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås utanför fasta affärslokaler varvid 

näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande eller,
aa) varje köpe- eller tjänsteavtal för vilket konsumenten har lämnat ett 

erbjudande under samma omständigheter i samtidig fysisk närvaro av 
näringsidkaren utanför fasta affärslokaler, eller
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b) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås i fasta affärslokaler men vars 
väsentliga inslag fastställs som förhandlas fram utanför fasta 
affärslokaler, varvid näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt 
närvarande.

(9) fasta affärslokaler:

a) fasta eller rörliga detaljhandelslokaler, inklusive lokaler som används 
säsongsvis, där näringsidkaren bedriver sin fasta verksamhet, eller

b) marknads- och mässtånd där näringsidkaren bedriver regelbunden eller 
tillfällig verksamhet.

(10) varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller 
näringsidkaren att bevara information som riktas till vederbörande personligen 
på sådant sätt att den är tillgänglig för användning i framtiden under en tid som 
är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen och att den 
bevarade informationen kan återges oförändrad:

(11) beställningsformulär: ett instrument som anger avtalsvillkoren och som 
konsumenten ska underteckna för ingående av ett avtal utanför fasta 
affärslokaler.

(12) produkt: alla varor och tjänster, inklusive fast egendom, rättigheter och 
skyldigheter.

(13) finansiell tjänst: alla banktjänster samt tjänster som avser krediter, försäkringar, 
privata individuella pensioner, investeringar eller betalningar.

(14) god yrkessed: den nivå av fackmässighet och aktsamhet som en näringsidkare 
skäligen kan förväntas visa gentemot konsumenterna, motsvarande hederlig 
marknadspraxis och/eller den allmänna principen om god sed i näringsidkarens 
bransch.

(15) auktion: en försäljningsmetod där en näringsidkare bjuder ut varor eller tjänster 
till försäljning genom ett budgivningsförfarande som kan omfatta användning 
av medel för distanskommunikation och där den som lämnar det högsta budet 
måste köpa varorna eller tjänsterna. En transaktion som ingås på grundval av 
ett erbjudande till ett fast pris, trots att konsumenten haft möjlighet att ingå 
transaktionen genom budgivning, ska inte anses vara en auktion.

(16) offentlig auktion: en försäljningsmetod där en näringsidkare bjuder ut varor en 
vara eller tjänst till försäljning till konsumenter i samband med ett 
arrangemang som är tillgängligt för allmänheten, vilka personligen närvarar 
eller ges möjlighet att närvara vid auktionen, genom ett budgivningsförfarande 
som mot betalning sköts av tredje part (en auktionsförrättare). Vid en auktion 
med allt högre bud går varan eller tjänsten till den konsument som lagt det 
högsta budet. Vid en auktion med allt lägre bud går varan eller tjänsten till 
den konsument som direkt och först förklarar sig beredd att köpa varan eller 
tjänsten till angivet pris och där den som lämnar det högsta budet måste köpa 
varorna.

(17) tillverkare: den som tillverkar varor eller importerar varor till unionens 
territorium eller den som uppger sig vara tillverkare genom att sätta sitt namn, 
varumärke eller annat eget kännetecken på varorna.
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(18) garanti: varje utfästelse som en näringsidkare eller en tillverkare 
(garantigivaren), i tillägg till uppfyllandet av sina rättsliga skyldigheter, ger 
konsumenten om att återbetala det betalade priset eller att byta ut, reparera eller 
utföra någon form av service på varorna om de inte överensstämmer med 
specifikationerna i garantibeviset eller i den reklam som var tillgänglig vid den 
tidpunkt då avtalet ingicks eller före avtalets ingående.

(19) mellanhand: en näringsidkare som ingår ett avtal i konsumentens namn eller 
för dennes räkning.

(20) biavtal: ett avtal genom vilket konsumenten förvärvar varor eller tjänster i 
samband  som tillsammans med ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta 
affärslokaler utgör en ekonomisk enhet, när dessa varor eller tjänster levereras 
eller tillhandahålls av näringsidkaren eller en tredje part på grundval av en 
överenskommelse mellan den tredje parten och näringsidkaren. En ekonomisk 
enhet föreligger om varan eller tjänsten i biavtalet främjar genomförandet av 
det andra avtalet eller är avsedd för användning av varan eller tjänsten i det 
andra avtalet.

Artikel 2a
Ändring av direktiv 2002/65/EG

Artikel 2 a i direktiv 2002/65/EG ska ersättas med följande text:
”a) distansavtal: varje avtal mellan en näringsidkare och en konsument om 

tillhandahållande av en tjänst, vilket ingås inom ramen för ett distributions- eller 
tjänstesystem för distansavtal, där näringsidkaren och konsumenten vid ingåendet av 
avtalet inte samtidigt är fysiskt närvarande utan uteslutande använder ett eller flera 
medel för distanskommunikation.”

Artikel 3
Tillämpningsområde

1. Detta direktiv ska tillämpas på avtal om leverans av en vara eller tillhandahållande 
av en tjänst köpe- och tjänsteavtal som ingås mellan en näringsidkare och en 
konsument enligt de villkor och i den omfattning som anges i bestämmelserna i 
direktivet.

2. Detta direktiv ska tillämpas på finansiella tjänster bara när det gäller vissa avtal 
utanför fasta affärslokaler enligt artiklarna 8–20, oskäliga avtalsvillkor enligt 
artiklarna 30–39 och de allmänna bestämmelserna i artiklarna 40–46, jämförda med 
artikel 4 om fullständig harmonisering.

3. Bara artiklarna 30–39 om konsumenträttigheter avseende oskäliga avtalsvillkor, 
jämförda med artikel 4 om fullständig harmonisering, ska tillämpas på avtal som 
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omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/47/EG11 och av rådets 
direktiv 90/314/EEG12.

4. Artiklarna 5, 7, 9 och 11 ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna om 
informationskrav i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG13 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG14.

Artikel 4
Målinriktad fullständig harmonisering

1. Såvida inget annat föreskrivs i detta direktiv får medlemsstaterna får inte i sin 
nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv. Medlemsstaterna ska överlämna texten till 
avvikande nationella bestämmelser till kommissionen , inklusive strängare eller 
mindre stränga bestämmelser som ger en annan konsumentskyddsnivå.

1a. Denna artikel gäller inte för bestämmelserna i kapitel II med avseende på 
distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler som enligt artikel 4b undantas 
från tillämpningsområdet för kapitel II.

1b. Denna artikel gäller inte för bestämmelserna i kapitel IV med avseende på avtal 
som enligt artikel 21 undantas från tillämpningsområdet för kapitel IV.

1c. Denna artikel gäller inte för bestämmelserna i kapitel V med avseende på avtal 
som enligt artikel 30 undantas från tillämpningsområdet för kapitel V.

Artikel 4a
Perioder, datum och frister 

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för 
bestämning av perioder, datum och frister ska tillämpas vid beräkning av de tidsfrister som 
avses i detta direktiv. 

Kapitel II

Konsumentinformation och ångerrätt vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler

Artikel 4b
Tillämpningsområde

1. Detta kapitel gäller för distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler.

                                               
11 EGT L 280, 29.10.1994, s. 83.
12 EGT L 158, 23.6.1990, s. 59.
13 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
14 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
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2. Detta kapitel gäller inte för sådana distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler
a) som avser rätten till fast egendom, med undantag av avtal om uthyrning av 

fast egendom eller arbete i samband med fast egendom,
b) som omfattas av tillämpningsområdet för rådets direktiv 90/314/EEG eller 

tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/65/EG, 2002/83/EG, 2008/48/EG eller 2008/122/EG.

3. Detta kapitel gäller inte för distansavtal
a) som ingås med hjälp av varuautomater eller automatiserade affärslokaler,
b) som ingås med teleoperatörer genom användning av offentliga 

telefonautomater, såvida de avser användning av dessa.
4. Artiklarna 12–19 ska inte tillämpas på distansavtal om tillhandahållande av 

tjänster som avser inkvartering, transport, uthyrning av motorfordon, catering 
eller fritidsverksamhet när det i avtalet anges att tjänsterna ska tillhandahållas en 
bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.

Artikel 5
Allmänna Informationskrav vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler

1. I god tid innan ett köpe- eller tjänsteavtal distansavtal eller avtal utanför fasta 
affärslokaler ingås ska näringsidkaren, eller i förekommande fall den person som 
agerar i dennas namn och på dennas uppdrag, på ett klart och tydligt sätt och med 
beaktande av principen om god sed informera konsumenten om följande, såvida det 
inte redan framgår av sammanhanget:
a) Produktens Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, i en omfattning 

som är lämplig för mediet och produkten varan eller tjänsten.
b) Näringsidkarens geografiska adress och identitet, till exempel företagsnamn, 

och, där så är tillämpligt, geografisk adress och identitet avseende den 
näringsidkare för vars räkning han agerar.

ba) Näringsidkarens affärsadress och telefonnummer samt faxnummer och e-
postadress, om dessa finns, så att konsumenten kan kontakta näringsidkaren 
snabbt och kommunicera effektivt med denna.

c) Priset inklusive skatter och avgifter eller, om produktens art innebär att priset 
rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt på vilket priset beräknas och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift om att sådana ytterligare kostnader 
kan tillkomma.

d) Sätten för betalning, leverans, fullgörande och reklamationshantering, om de 
avviker från de krav god yrkessed innebär.

e) Den Om ångerrätt som gäller föreligger, de villkor, den frist och det 
förfarande som gäller för att utöva denna rätt. I detta syfte får 
näringsidkaren använda mallen för information om ångerrätt och mallen för 
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ångerblankett enligt bilaga I delarna A och B eller en annan entydig 
förklaring. 

f) Den produktservice och de garantier som gäller och villkoren för dessa.

g) Avtalets löptid, om tillämpligt, eller villkor för uppsägning av avtalet om 
löptiden är obegränsad.

h) Kortaste giltighetstid för konsumentens skyldigheter enligt avtalet, om 
tillämpligt.

i) Den handpenning eller andra ekonomiska garantier som konsumenten ska 
betala eller lämna på begäran av näringsidkaren och villkoren i samband med 
detta.

j) I förekommande fall möjlighet att lösa tvister genom uppgörelse i godo.
2. Vid offentlig auktion får informationen i punkt 1 b b och ba ersättas med 

motsvarande uppgifter om auktionsförrättaren uppgift om auktionsförrättarens 
geografiska adress och identitet.

2a. När det gäller mallen för information om ångerrätt enligt bilaga I.A får 
medlemsstaterna inte fastställa ytterligare formella krav.

3. Den information som avses i punkt 1 ska utgöra en integrerad del av distansavtalet 
och avtalet utanför fasta affärslokaler köpe- eller tjänsteavtalet.

3a. Om bestämmelserna i denna artikel strider mot andra unionsrättsliga 
bestämmelser som reglerar informationsskyldigheten för särskilda avtal ska de 
senare äga företräde och vara avgörande för dessa särskilda avtal.

3b. För distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler som har samband med fast 
egendom eller tjänster på områdena transport, ekonomi, hälsa eller social 
verksamhet får medlemsstaterna fastställa eller bibehålla krav på ytterligare 
informationsskyldighet.

3c. Medlemsstaterna får fastställa eller bibehålla krav på ytterligare 
informationsskyldighet för distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler om 
tillhandahållandet av sådana tjänster för vilka de, i enlighet med artikel 22.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om 
tjänster på den inre marknaden15, föreskriver ytterligare informationskrav för 
tjänsteleverantörer som är etablerade på deras territorium.

3d. Bevisbördan för att informationsskyldigheten enligt detta kapitel fullgjorts ska 
ligga på näringsidkaren.

Artikel 6
Underlåtelse att lämna information

1. Om näringsidkaren inte har uppfyllt informationskraven i fråga om ytterligare 
kostnader som avses i artikel 5.1 c ska konsumenten inte vara skyldig att betala dessa 
ytterligare kostnader.

                                               
15 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
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2. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 7.2, 13 och 42 ska påföljderna vid 
överträdelser av artikel 5 fastställas i enlighet med tillämplig nationell lag. 
Medlemsstaterna ska i sin nationella lagstiftning föreskriva effektiva avtalsrättsliga 
påföljder vid överträdelser av artikel 5.

Artikel 7
Särskilda informationskrav avseende mellanhänder

3. Innan ett avtal ingås ska mellanhanden informera konsumenten om att han eller hon 
agerar i en annan konsuments namn eller för en annan konsuments räkning och att 
det avtal som ingås inte ska betraktas som ett avtal mellan konsumenten och 
näringsidkaren, utan som ett avtal mellan två konsumenter som därmed inte omfattas 
av detta direktiv.

4. En mellanhand som inte fullgör skyldigheten i punkt 1 ska anses ha ingått avtalet i 
sitt eget namn.

5. Denna artikel ska inte tillämpas på offentliga auktioner.

Kapitel III

Konsumentinformation och ångerrätt vid distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler

Artikel 8
Tillämpningsområde

Detta kapitel ska tillämpas på distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler.

Artikel 9
Informationskrav vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler

Vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler ska näringsidkaren lämna följande 
information som ska utgöra en integrerad del av avtalet:

a) Den information som avses i artiklarna 5 och 7 och, med avvikelse från 
artikel 5.1 d, information om sätten för betalning, leverans och fullgörande i 
samtliga fall.

b) Villkor och förfaranden i enlighet med bilaga I för utövande av eventuell 
ångerrätt.

c) Geografisk adress till näringsidkarens affärsställe, om den avviker från 
näringsidkarens egen geografiska adress (och i tillämpliga fall avseende den 
näringsidkare för vars räkning han eller hon agerar) dit konsumenten kan vända 
sig med eventuella reklamationer.

d) Befintliga branschregler och hur de kan erhållas.
e) Möjlighet att vid behov lösa tvister genom uppgörelse i godo.
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f) Att avtalet ingås med en näringsidkare och att konsumenten därmed omfattas 
av det skydd som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 10
Formella krav för uppfyllandet av informationsskyldigheten för avtal utanför fasta 

affärslokaler

1. Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska den information som föreskrivs i artikel 5
artikel 9 lämnas på beställningsformuläret avtalshandlingen eller på ett annat 
varaktigt medium i god tid innan avtalet ingås, i den mån detta förefaller lämpligt 
med ledning av avtalets karaktär; informationen ska ges på ett klart och begripligt 
språk och vara väl läsbar.  Beställningsformuläret ska åtföljas av den 
standardblankett för utövande av ångerrätten som återfinns i bilaga I.B.

2. Ett avtal utanför fasta affärslokaler ska vara giltigt bara om konsumenten 
undertecknar ett beställningsformulär och, i de fall då beställningsformuläret inte 
finns i pappersform, får en kopia på beställningsformuläret på något annat varaktigt 
medium.

3. Medlemsstaterna får inte ställa några andra formella krav än de som anges i 
punkterna 1 och 2 punkt 1.

Artikel 11
Formella krav för uppfyllandet av informationsskyldigheten för distansavtal

1. Vid distansavtal ska den information som föreskrivs i artikel 5 artikel 9 a lämnas till 
eller göras tillgänglig för konsumenten i god tid innan avtalet ingås på ett klart och 
begripligt språk och i väl läsbar form, och på ett sätt som är lämpligt för det medel för 
distanskommunikation som används.

2. Om näringsidkaren kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal 
ska näringsidkaren upplysa om sin identitet och det kommersiella syftet med 
telefonsamtalet i början av samtalet med konsumenten.

3. Om avtalet ingås med hjälp av ett medium som medger ett begränsat utrymme eller en 
begränsad tid för att visa informationen ska näringsidkaren åtminstone lämna 
information om produktens huvudsakliga egenskaper och det sammanlagda priset 
enligt artikel 5.1 a och c artikel 5.1 a–c på det särskilda mediet innan ett sådant avtal 
ingås. Övrig information som avses i artikel 5 artiklarna 5 och 7 ska näringsidkaren 
lämna till konsumenten på lämpligt sätt i enlighet med punkt 1.

4. Konsumenten ska få bekräftelse på all information som avses i artikel 5 artikel 9 a–f, 
på ett varaktigt medium, inom rimlig tid efter ingåendet av ett distansavtal, och senast 
vid den tidpunkt då varorna levereras eller när tjänsterna börjar utföras, såvida 
informationen inte redan har lämnats till konsumenten innan distansavtalet ingicks på 
ett varaktigt medium.

5. Medlemsstaterna får inte ställa några andra formella krav än de som anges i 
punkterna 1–4.
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Artikel 12
Ångerfristens längd och tidpunkt för när den börjar löpa

1. Konsumenten ska ha rätt att frånträda ett distansavtal eller avtal utanför fasta 
affärslokaler under 14 dagar utan att behöva ange några skäl. 

2. Vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler om leverans av varor ska 
ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten undertecknar beställningsformuläret 
eller, i de fall då beställningsformuläret inte finns i pappersform, när konsumenten 
får en kopia på beställningsformuläret på något annat varaktigt medium konsumenten 
eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten anger, fysiskt 
tar varje beställd vara den beställda varan i sin besittning. I samband med leverans 
av varor i flera delar eller poster ska ångerfristen börja löpa den dag då 
konsumenten eller någon tredje part som konsumenten anger, dock ej 
transportföretaget, fysiskt tar den sista delen eller posten av den beställda varan i 
sin besittning.

2a. Vid distansavtal om tillhandahållande av tjänster ska ångerfristen börja löpa den dag 
då avtalet ingås.

2b. Vid avtal utanför fasta affärslokaler om tillhandahållande av tjänster ska 
ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten får en kopia på den 
undertecknade avtalshandlingen på ett varaktigt medium.

2c. Vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler som utgör ett blandat avtal 
ska ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten tar varan i sin besittning och 
då den tjänst som anges i det blandade avtalet antingen tillhandahållits eller – när 
det gäller varaktiga tjänster – börjat tillhandahållas.

3. Den tidsfrist som avses i punkt 1 ska anses ha respekterats om konsumenten skickar 
sitt meddelande om utövandet av ångerrätten före tidsfristens utgång.

4. Medlemsstaterna får inte förbjuda parterna att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter 
under den tid då ångerfristen löper. 

Artikel 13
Utebliven information om ångerrätten

1. Om näringsidkaren i strid med artiklarna 5.1 e, 10.1 och 11.4
artiklarna 9 b, 10.1 och 11.4 inte har informerat konsumenten om 
ångerrätten ska ångerfristen löpa ut ett år tre månader efter det att 
näringsidkaren har fullgjort alla sina övriga skyldigheter enligt 
avtalet.

1a. Vid tjänsteavtal som ingåtts på obestämd tid ska ångerrätten enligt punkt 1 börja 
löpa den dag då avtalet ingås.
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Artikel 14
Utövande av ångerrätten

1. Konsumenten ska före ångerfristens utgång informera näringsidkaren om sitt beslut 
att frånträda avtalet på ett varaktigt medium. I detta syfte får konsumenten, antingen 
genom ett meddelande till näringsidkaren avfattat med egna ord eller med hjälp av
använda sig av antingen den standardblankett för utövande av ångerrätten som 
återfinns i mallen för ångerblankett enligt bilaga I.B eller en annan entydig 
förklaring.
Medlemsstaterna får inte föreskriva några andra formella krav på denna 
standardblankett mall för ångerblankett.

2. Vid distansavtal som ingås via Internet får näringsidkaren, utöver de möjligheter som 
avses i punkt 1, ge konsumenten möjlighet att e-posta eller elektroniskt fylla i och 
lämna in standardblanketten mallen för ångerblankett enligt bilaga I.B eller någon 
annan ångerblankett på näringsidkarens webbplats. I så fall det senare fallet ska 
näringsidkaren utan dröjsmål lämna ett mottagningsbevis på frånträdet av avtalet via 
e-post till konsumenten.

Artikel 15
Verkan av utövad ångerrätt

Utövande av ångerrätten ska innebära att parternas skyldigheter upphör i fråga om

a) att fullgöra distansavtalet eller avtalet utanför fasta affärslokaler, eller
b) att ingå ett distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler, i de fall då 

konsumenten har lämnat ett erbjudande.

Artikel 16
Näringsidkarens återbetalningsskyldighet skyldigheter vid frånträde av avtal

1. Näringsidkaren ska betala tillbaka alla belopp som konsumenten har betalat inom 
14 dagar 30 dagar från och med den dag då näringsidkaren tar emot meddelandet om 
att avtalet frånträds.

1a. Om konsumenten uttryckligen valt något annat leveranssätt än standardleverans 
behöver näringsidkaren inte återbetala de extrakostnader som detta förorsakat.

2. Vid köpeavtal distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler om leverans av 
varor får näringsidkaren hålla inne återbetalningen tills han eller hon har fått tillbaka 
eller hämtat varorna, eller tills konsumenten har styrkt att han eller hon har skickat 
tillbaka varorna, beroende på vad som inträffar tidigast, såvida näringsidkaren inte 
har erbjudit sig att själv hämta varorna.

Artikel 17
Konsumentens återlämningsskyldighet skyldigheter vid frånträde av avtal

1. Vid köpeavtal distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler om leverans av 
varor där den fysiska besittningen av varorna har gått över till konsumenten eller på 
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dennes begäran till en tredje part innan ångerfristen har löpt ut, ska konsumenten 
skicka tillbaka eller överlämna varorna till näringsidkaren eller till en person som 
näringsidkaren har gett befogenhet att ta emot varorna, inom 14 dagar från den dag 
då konsumenten lämnar sitt meddelande om frånträde av avtalet till näringsidkaren, 
såvida näringsidkaren inte har erbjudit sig att själv hämta varorna.

Konsumenten ska bara betala den direkta kostnaden för återlämnandet av varorna.
Konsumenten ska inte betala denna kostnad om, såvida näringsidkaren inte har gått 
med på att stå för denna kostnad eller om priset på de varor som ska återsändas är 
högre än 50 EUR.

2. Konsumenten ska bara hållas ansvarig för varornas minskade värde till följd av 
annan hantering än vad som är nödvändigt för att förvissa sig om fastställa varornas 
art, egenskaper och funktion funktionssätt. Konsumenten ska inte hållas ansvarig för 
värdeminskning om näringsidkaren har underlåtit att upplysa om ångerrätten i 
enlighet med artikel 9 b artikel 5.1 e. Vid tjänsteavtal som omfattas av ångerrätt ska 
konsumenten inte stå för några kostnader för delvis eller helt utförda tjänster under 
den tid ångerfristen löper.

Artikel 18
Verkan av utövad ångerrätt på biavtal

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15 i direktiv 2008/48/EG, ska biavtal 
automatiskt hävas utan kostnad för konsumenten om konsumenten utövar sin 
ångerrätt och frånträder ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler i 
enlighet med artiklarna 12–17; detta gäller för alla kostnader som inte anges i detta 
direktiv.

2. Medlemsstaterna ska meddela närmare föreskrifter om hävning av sådana avtal.

Artikel 19
Undantag från ångerrätten

1. Vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler ska ångerrätten inte gälla 
följande:
a) Tjänster som har börjat utföras med konsumentens uttryckliga samtycke på ett 

varaktigt medium på förhand före utgången av den period på 14 dagar som 
avses i artikel 12.

b) Tillhandahållande av varor eller tjänster vars pris beror på sådana svängningar 
på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka.

c) Tillhandahållande av varor som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar 
eller som har getts en tydlig personlig prägel eller som snabbt kan försämras 
eller bli för gamla.

ca) Vid leverans av livsmedel, drycker eller andra hygieniskt ömtåliga varor 
vilkas förpackning eller plombering redan brutits av konsumenten.

cb) Vid avtal där konsumenten har begärt att näringsidkaren omedelbart ska 
fullgöra avtalet för att åtgärda en omedelbar nödsituation. Om 
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näringsidkaren vid detta tillfälle tillhandahåller eller säljer kompletterande 
varor eller tjänster utöver dem som är absolut nödvändiga för att åtgärda 
konsumentens omedelbara nödsituation ska ångerrätten gälla dessa 
kompletterande varor eller tjänster.

cc) Vid avtal där konsumenten uttryckligen uppmanat näringsidkaren att 
uppsöka honom eller henne i bostaden för att där vidta reparations- eller 
underhållsåtgärder. Om näringsidkaren vid detta tillfälle tillhandahåller 
kompletterande tjänster utöver dem som konsumenten särskilt har begärt 
eller kompletterande varor utöver de reservdelar som måste användas för att 
utföra underhållet eller reparationerna ska ångerrätten gälla dessa 
kompletterande varor eller tjänster.

d) Tillhandahållande av vin, till ett pris som avtalades vid den tidpunkt då 
köpeavtalet avtalet ingicks, som endast kan levereras efter den tidsfrist som 
avses i artikel 22.1 och vars faktiska värde beror på sådana svängningar på 
marknaden som näringsidkaren inte kan påverka.

e) Tillhandahållande av plomberade ljud- eller bildinspelningar eller plomberade
datorprogram vars plombering brutits av konsumenten.

f) Tillhandahållande av tidningar och tidskrifter.
g) Spel- och lotteritjänster.

h) Avtal som ingås vid offentliga auktioner.
2. Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska ångerrätten inte gälla följande:

a) Avtal om tillhandahållande av livsmedel, drycker eller andra dagligvaror för 
hushållet, som konsumenten i förväg väljer ut med hjälp av medel för 
distanskommunikation och som en näringsidkare som normalt säljer sådana 
varor i sina egna affärslokaler fysiskt levererar till konsumentens hem, bostad 
eller arbetsplats.

b) Avtal som konsumenten har begärt att näringsidkaren omedelbart ska fullgöra 
för att åtgärda en omedelbar nödsituation. Om näringsidkaren vid detta tillfälle 
tillhandahåller eller säljer kompletterande varor eller tjänster utöver de som är 
absolut nödvändiga för att åtgärda konsumentens omedelbara nödsituation ska 
ångerrätten gälla dessa kompletterande varor eller tjänster.

c) Avtal där konsumenten med hjälp av medel för distanskommunikation särskilt 
har begärt att näringsidkaren ska besöka konsumentens hem för att utföra 
reparations- eller underhållsarbeten på konsumentens egendom. Om 
näringsidkaren vid detta tillfälle tillhandahåller kompletterande tjänster utöver 
de som konsumenten särskilt har begärt eller kompletterande varor utöver de 
reservdelar som måste användas för att utföra underhållet eller reparationerna 
ska ångerrätten gälla dessa kompletterande varor eller tjänster.

3. Parterna får komma överens om att punkterna 1 och 2 punkt 1 inte ska gälla.
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Artikel 20
Undantagna distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler

1. Artiklarna 8–19 ska inte tillämpas på följande distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler:
a) Avtal om försäljning av fast egendom eller avtal som rör andra rättigheter i fast 

egendom, med undantag av hyresavtal och avtal om arbeten som rör fast 
egendom.

b) Avtal som ingås med hjälp av varuautomater eller automatiserade affärslokaler.
c) Avtal som ingås med teleoperatörer genom offentliga telefonautomater för 

användning av dessa.
d) Avtal om tillhandahållande av livsmedel eller drycker genom näringsidkare 

som gör frekventa och regelbundna utkörningsrundor i närheten av sina 
affärslokaler.

2. Artiklarna 8–19 ska inte tillämpas på avtal utanför fasta affärslokaler som gäller
a) försäkringar,

b) finansiella tjänster vars pris beror på svängningar på finansmarknaden som 
näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under den tid då 
ångerfristen löper, enligt artikel 6.2 a i direktiv 2002/65/EG16 och

c) krediter som omfattas av direktiv 2008/48/EG.

3. Artiklarna 8–19 ska inte tillämpas på distansavtal om tillhandahållande av tjänster 
som avser inkvartering, transport, bilhyra, catering eller fritidsverksamhet när det i 
avtalet anges att tjänsterna ska tillhandahållas en bestämd dag eller under en bestämd 
tidsperiod.

(…)

                                               
16 EGT L 271, 9.10.2002, s. 16.
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BILAGA I
INFORMATION OM UTÖVANDET AV ÅNGERRÄTTEN

A. Mall för information om ångerrätt

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda detta avtal under 14 kalenderdagar utan att behöva ange några 
skäl.
Fristen börjar löpa [när du tar emot de beställda varorna] 1. Vid beräkning av fristen 
räknas den dag då [du tar emot varorna] 2 inte med. Om fristens sista dag är en helgdag, 
lördag eller söndag löper fristen ut påföljande arbetsdag.
För att tillvarata ångerfristen räcker det att du i rätt tid sänder iväg ångerblanketten. 
Ångerblanketten ska skickas på ett varaktigt medium (t.ex. i ett brev som skickas med 
posten) 3 till: 4. I detta syfte kan du använda dig av nedanstående mall, men den är inte 
obligatorisk.

Följderna av utövad ångerrätt
Om du utövar din ångerrätt måste du inom 14 kalenderdagar återsända de mottagna 
varorna på [vår bekostnad] 5. Fristen börjar för din del löpa när du sänder din 
ångerblankett. Vid beräkning av fristen räknas den dag då du sänder ångerblanketten inte 
med. Om fristens sista dag är en helgdag, lördag eller söndag löper fristen ut påföljande 
arbetsdag.
Om du endast kan återsända de mottagna varorna i försämrat skick, ansvarar du för 
varornas värdeminskning. Detta gäller endast om denna värdeminskning kan härledas till 
en hantering av varorna som inte varit nödvändig för att konstatera varornas art och 
egenskaper. Du kan undvika en försämring av varorna genom att inte ta dem i bruk som 
om de vore din egendom och genom att undvika allt som minskar deras värde.
Om du på utövar din ångerrätt måste vi inom 14 kalenderdagar återbetala de belopp som vi 
fått av dig. Fristen börjar för vår del löpa när vi tar emot din ångerblankett. Vid beräkning 
av fristen räknas den dag då vi tar emot ångerblanketten inte med. Om fristens sista dag är 
en helgdag, lördag eller söndag löper fristen ut påföljande arbetsdag.
Vi kan hålla inne återbetalningen av belopp fram till dess att vi [fått tillbaka varorna eller 
du styrkt att du återsänt dem, beroende på vilken av dessa båda tidpunkter som är den 
tidigaste] 6. 

Anvisningar för utformningen:
1 Om något av följande specialfall föreligger ska texten inom hakparentes lyda enligt 

följande: 
a) Vid distansavtal om tillhandahållande av tjänster: ”när avtalet ingås”.
b) Vid avtal utanför fasta affärslokaler om tillhandahållande av tjänster: ”vid 

mottagandet av en kopia på den undertecknade avtalshandlingen på ett 
varaktigt medium (t.ex. i pappersform)”.

2 Om något av följande specialfall föreligger ska texten inom hakparentes lyda enligt 
följande: 
a) Vid distansavtal om tillhandahållande av tjänster: ”avtalet ingås”.
b) Vid avtal utanför fasta affärslokaler om tillhandahållande av tjänster: ” du 

mottar en kopia av avtalshandlingen”.
3 Vid distansavtal ska följande fogas in: 

a) Om näringsidkaren tillåter konsumenten att utöva sin ångerrätt via e-post: 
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”eller med e-post”.
b) Om näringsidkaren tillåter konsumenten att fylla i mallen för ångerblankett på 

en webbplats: ”eller på vår webbplats”.
4 Fyll i följande: Näringsidkarens identitet och affärsadress. Vid distansavtal måste 

dessutom följande anges: Näringsidkarens e-postadress och/eller Internetadress, som 
konsumenten kan använda sig av för att frånträda avtalet.

5 Om priset på den vara som ska återsändas inte överstiger 50 EUR ska texten inom 
hakparentes lyda som följer: ”din bekostnad”.

6 Om näringsidkaren erbjuder sig att själv hämta varorna hos konsumenten ska texten 
inom hakparentes lyda som följer: ”hämtat varorna hos dig”.

A. Upplysningar som ska lämnas på ångerblanketten
1. Namn, geografisk adress och e-postadress avseende den näringsidkare som 

ångerblanketten ska skickas till.
2. Uppgift om att konsumenten har rätt att frånträda avtalet och att denna rätt kan 

utövas genom att man skickar nedanstående ångerblankett på ett varaktigt medium 
till den näringsidkare som avses i punkt 1 inom följande tidsfrister:

a) Avtal utanför fasta affärslokaler: senast 14 dagar efter konsumentens 
undertecknande av avtalet.

b) Distansavtal: senaste 14 dagar efter det att konsumenten eller en tredje part, 
dock ej transportföretaget, som konsumenten har angett fysiskt har tagit 
varorna i sin besittning.

c) Distansavtal avseende tjänster:

– senast 14 dagar efter ingåendet av avtalet, om konsumenten i förväg inte 
har gett sitt uttryckliga samtycke till att avtalet ska börja fullgöras före 
utgången av denna 14-dagarsperiod,

– senast inom en tidsfrist som löper ut när avtalet börjar fullgöras, om 
konsumenten i förväg har gett sitt uttryckliga samtycke till att avtalet ska 
börja fullgöras före utgången av denna 14-dagarsperiod. 

4. Alla köpeavtal: information till konsumenten om tidsfrister och förfaranden för att 
skicka tillbaka varorna till näringsidkaren och villkoren för återbetalning i enlighet 
med artiklarna 16 och 17.2.

5. Distansavtal som ingås via Internet: information om att konsumenten på elektronisk 
väg kan fylla i och lämna in standardblanketten för utövandet av ångerrätten på 
näringsidkarens webbplats och att konsumenten utan dröjsmål kommer att få ett 
mottagningsbevis på ett sådant frånträde av avtalet från näringsidkaren.

6. Information om att konsumenten kan använda ångerblanketten i del B.

B. Mall för ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)
– Till:  (näringsidkarens identitet, affärsadress och i förekommande fall 

e-postadress) (*)
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– Jag/Vi (**) meddelar härmed att jag/vi (**) frånträder avtalet. Jag/Vi* meddelar 
härmed att jag/vi* frånträder mitt/vårt* köpeavtal avseende följande varor*/tjänster*

– Beställdes den*/mottogs den* (***):
– Konsumenten/konsumenternas namn (***):
– Konsumenten/konsumenternas adress (***):
– Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett översänds i 

pappersform vid skriftliga meddelanden med blanketten) (***):
– Datum (***):

    (*)   Fylls i av näringsidkaren innan formuläret överlämnas till konsumenten.
  (**)    Stryk det som inte är tillämpligt.

(***)  Ska fyllas i av konsumenten/konsumenterna om detta formulär används för att 
frånträda avtalet.


