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*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].



PR\819690DA.doc 3/29 PE442.789v03-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
...............................................................................................Error! Bookmark not defined.



PE442.789v03-00 4/29 PR\819690DA.doc

DA



PR\819690DA.doc 5/29 PE442.789v03-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder –
Kapitel IV-VII
(KOM(2008)0614 – C7–0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Den almindelige lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0614),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0349/2008),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 16. december 20091 fra Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget (A7–0000/2010),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG*

til Kommissionens forslag

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

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om forbrugerrettigheder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, særlig artikel 95 114,

under henvisning til forslag fra Kommissionen2,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg3,

efter proceduren i traktatens artikel 251 den almindelige lovgivningsprocedure4, og

ud fra følgende betragtninger:

(...)
(37a) Forbrugernes største vanskeligheder og hovedkilden til tvister med 

erhvervsdrivende drejer sig om levering af varer, herunder varer, som går tabt 
eller bliver beskadiget under transporten, og forsinket eller delvis levering. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at harmonisere de nationale bestemmelser om levering og 
risikoovergang.

(37b) Hvis den erhvervsdrivende ikke opfylder kravene om levering, bør forbrugeren på 
et varigt medium opfordre den erhvervsdrivende til at gennemføre leveringen inden 
for en frist på mindst syv dage samt meddele den erhvervsdrivende, at forbrugeren 
har til hensigt at ophæve aftalen, såfremt leveringen ikke gennemføres. Aftalen 
skal anses for hævet, hvis denne frist ikke overholdes. I tilfælde af, at der allerede 
er foretaget betaling, bør forbrugeren, uden at det berører hans ret til 
skadeserstatning, være berettiget til tilbagebetaling inden for syv dage efter 
aftalens ophævelse.  Medlemsstaterne bør med henblik på at sikre en højere grad 

                                               
* Politiske ændringer: ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv, udgået tekst er 
markeret med overstregning.
Tekniske rettelser og tilpasninger foretaget af tjenestegrenene: ny eller ændret tekst er markeret med 
kursiv, udgået tekst med overstregning.
2 EUT C […] af […], s. […].
3 EUT C […] af […], s. […].
4 EUT C […] af […], s. […].
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af beskyttelse for forbrugeren have mulighed for at indføre eller opretholde 
nationale bestemmelser om andre afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af 
manglende levering inden for den af forbrugeren fastsatte frist. 

(38) I forbindelse med forbrugerkøb kan vareleveringen finde sted på forskellig måde. Det 
er kun muligt at opnå den fleksibilitet, der er nødvendig for at tage hensyn til alle 
disse variationer, hvis der indføres en bestemmelse, som frit kan fraviges. 
Forbrugeren bør være beskyttet mod enhver risiko for tab eller beskadigelse af varer 
under transport arrangeret eller foretaget af den erhvervsdrivende. Den nye 
bestemmelse om risikoovergang bør ikke finde anvendelse i det tilfælde, forbrugeren 
venter urimeligt længe med at tage varerne i besiddelse (f.eks. når forbrugeren ikke 
afhenter varerne på posthuset inden den frist, posthuset har fastsat). Under nævnte 
omstændigheder bør forbrugeren bære risikoen for tab eller forringelse efter 
leveringstidspunktet, som aftalt med den erhvervsdrivende.

(39) Den erhvervsdrivende bør skulle stå til ansvar over for forbrugeren, hvis varerne ikke 
er i overensstemmelse med aftalen. Varerne bør forventes at være i 
overensstemmelse med aftalen, hvis de opfylder en række betingelser, som 
hovedsagelig vedrører varernes beskaffenhed. Den beskaffenhed og brugbarhed, som 
forbrugerne med rimelig kan forvente, vil bl.a. afhænge af, om varerne er nye eller 
brugte, samt af varernes forventede holdbarhed. Hvis der er tale om fejllevering eller 
mangelfuld levering, bør varerne ligeledes anses for ikke at være i 
overensstemmelse med aftalen. 

(39a) I tilfælde af manglende overensstemmelse med aftalen bør forbrugeren have ret til 
gratis at få varen bragt i overensstemmelse med aftalen ved afhjælpning eller 
omlevering eller i mangel heraf til afslag i prisen eller til at hæve købet. 

(40) Forbrugeren kan i første omgang kræve, at sælgeren afhjælper den manglende 
overensstemmelse eller omleverer, medmindre dette vil være umuligt eller 
uforholdsmæssigt. Hvorvidt denne beføjelse er uforholdsmæssig, bør afgøres 
objektivt. En afhjælpning bør anses for uforholdsmæssig, hvis den i forhold til 
omkostningerne ved en alternativ afhjælpning er urimelig. Omkostninger anses for 
urimelige, hvis de er væsentligt højere end omkostningerne ved en anden 
afhjælpning;

(41) Hvis varen ikke er i overensstemmelse med aftalen, bør forbrugeren først have 
mulighed for at kræve, at den erhvervsdrivende reparerer varerne eller udskifter dem 
efter den erhvervsdrivendes valg, medmindre den erhvervsdrivende beviser, at 
nævnte midler er ulovlige, umulige eller kræver en urimelig indsats fra den 
erhvervsdrivendes side. Den erhvervsdrivendes indsats bør bestemmes på en objektiv 
måde under hensyn til de omkostninger, der påføres den erhvervsdrivende ved 
afhjælpning af den manglende overensstemmelse, varernes værdi og den manglende 
overensstemmelses betydning. Mangel på reservedele bør ikke være en gyldig grund 
til, at den erhvervsdrivende ikke afhjælper manglende overensstemmelse inden for en 
rimelig frist eller uden en uforholdsmæssig stor indsats.

(42) Forbrugeren bør ikke afholde omkostninger i forbindelse med afhjælpning af 
manglende overensstemmelse, navnlig forsendelsesomkostninger, arbejdsløn og 
materialeomkostninger samt omkostninger, der er afholdt i forbindelse med, at 
forbrugeren i passende omfang selv afhjælper den manglende overensstemmelse. 
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Endvidere bør forbrugeren ikke godtgøre den erhvervsdrivende for brug af defekte 
varer.

(43) Når den erhvervsdrivende enten har nægtet eller mere end en gang undladt at 
afhjælpe manglende overensstemmelse, bør Forbrugeren bør være berettiget til frit 
at vælge ethvert af de midler, som står til rådighed, hvis han ikke har ret til 
afhjælpning eller omlevering. Den erhvervsdrivendes afvisning kan enten være 
eksplicit eller implicit, hvilket i sidstnævnte tilfælde betyder, at den erhvervsdrivende 
ikke reagerer på eller ignorerer forbrugerens krav om afhjælpning af den manglende 
overensstemmelse. Medlemsstaterne kan med henblik på at sikre en højere grad af 
beskyttelse for forbrugeren indføre eller opretholde nationale bestemmelser om 
andre afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af manglende overensstemmelse med 
aftalen. Disse foranstaltninger skal af hensyn til beskyttelsen af forbrugeren 
imidlertid være absolut nødvendige, forholdsmæssige og effektive. 

(42a) Hvis den erhvervsdrivende i sin egenskab af endelig sælger er ansvarlig over for 
forbrugeren som følge af en handling eller en undladelse begået af producenten, 
bør den erhvervsdrivende i sin egenskab af endelig sælger have ret til at rejse krav 
over for den eller de ansvarlige i aftalekæden. I denne henseende bør 
medlemsstaternes nationale bestemmelser fastlægge, hvem der er ansvarlig, samt 
hvilke procedurer og vilkår, der skal gælde herfor. 

(42b) Forbrugeren bør i forbindelse med manglende overensstemmelse med aftalen være 
berettiget til en garantiperiode på to år. Til fordel for forbrugeren bør manglende 
overensstemmelse, der viser sig senest seks måneder efter, at risikoen er overgået 
til forbrugeren, formodes at have eksisteret på leveringstidspunktet. 
Medlemsstaterne bør med henblik på at sikre en højere grad af beskyttelse for 
forbrugeren have mulighed for at indføre eller opretholde nationale bestemmelser 
om garantiperioder, frister for omvendt bevisbyrde eller specifikke bestemmelser 
for andre væsentlige aftaleuoverensstemmelser, som fremkommer efter udløbet af 
garantifristen. Disse foranstaltninger skal af hensyn til beskyttelsen af forbrugeren 
imidlertid være absolut nødvendige, forholdsmæssige og effektive. 

(44) I henhold til direktiv 1999/44/EF kan medlemsstaterne give forbrugeren en frist på 
mindst to måneder til at underrette sælgeren om eventuel manglende 
overensstemmelse. De forskellige gennemførelsesbestemmelser har skabt 
handelshindringer. Derfor er det nødvendigt at fjerne denne reguleringsmulighed og 
forbedre retssikkerheden ved at gøre forbrugerne forpligtet til at underrette den 
erhvervsdrivende om manglende overensstemmelse senest to måneder  efter 
tidspunktet for denne konstatering.

(45) Visse erhvervsdrivende eller producenter tilbyder forbrugerne handelsgarantier. For 
at sikre, at forbrugeren ikke vildledes, bør handelsgarantierne indeholde bestemte 
informationer, herunder om deres varighed og geografiske udstrækning, og det skal 
fremgå, at handelsgarantien ikke påvirker forbrugerens lovfæstede rettigheder inden 
for rammerne af de gældende nationale bestemmelser.

(46) Det er nødvendigt at beskytte forbrugerne mod urimelige kontraktvilkår, som ikke 
har været genstand for individuel forhandling, f.eks. standardkontraktvilkår. Det 
forhold, at man får mulighed for at vælge mellem forskellige kontraktvilkår, som 
sælgeren eller tredjemand på sælgers vegne har opstillet, bør ikke betragtes som 
forhandling.
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(47) Bestemmelser om urimelige kontraktvilkår finder ikke anvendelse på kontraktvilkår, 
der direkte eller indirekte afspejler love eller administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne, som er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. På 
samme måde bør vilkår, som afspejler principper eller bestemmelser i internationale 
konventioner, som Fællesskabet eller medlemsstaterne er part i, bl.a. på 
transportområdet, ikke vurderes på grundlag af kriterierne for urimelige 
kontraktvilkår.

(48) Forbrugeraftaler bør altid udfærdiges på en klar og forståelig måde og være 
letlæselige. Erhvervsdrivende bør frit kunne vælge den skrifttype og -størrelse, som 
kontraktvilkårene udfærdiges med. Forbrugeren bør have mulighed for at læse 
vilkårene, inden aftalen indgås. Det kan ske ved at udlevere vilkårene til forbrugeren 
efter anmodning (ved aftaler indgået på fast forretningssted), gøre vilkårene 
tilgængelige på anden vis (f.eks. på den erhvervsdrivendes websted i forbindelse med 
indgåelse af aftaler vedrørende fjernsalg) eller ved at vedlægge ordresedlen 
standardvilkårene vilkårene som bilag til aftaledokumentet (i forbindelse med aftaler 
indgået uden for fast forretningssted). Den erhvervsdrivende bør anmode om 
forbrugerens udtrykkelige samtykke til eventuelle betalinger ud over betalingen for 
den erhvervsdrivendes vigtigste kontraktlige forpligtelse. Det bør være forbudt at 
formode samtykke ved brug af opt out-ordninger som f.eks. forud afkrydsede felter.

(49) Ved vurderingen af begrebet god tro bør der især tages hensyn til styrkeforholdet i 
parternes forhandlingspositioner, til, om forbrugeren på den ene eller den anden 
måde er blevet tilskyndet til at give sin tilslutning til kontraktvilkåret, og til, om 
varerne eller tjenesteydelserne blev solgt eller leveret på forbrugerens særlige 
bestilling. Den erhvervsdrivende kan opfylde kravet om god tro ved at handle loyalt 
og rimeligt med den anden part, hvis legitime interesser han bør tage hensyn til.

(50) Ved anvendelsen af dette direktiv bør vurderingen af, om et vilkår er rimeligt, 
hverken omfatte vilkår, der omhandler aftalens hovedgenstand eller forholdet mellem 
leverancens eller ydelsens kvalitet og pris, medmindre disse vilkår ikke opfylder krav 
om gennemsigtighed. Der bør imidlertid tages hensyn til aftalens hovedgenstand og 
forholdet mellem kvalitet og pris ved vurderingen af, om andre kontraktvilkår er 
rimelige. I forbindelse med forsikringsaftaler bør de vilkår, hvori den forsikrede 
risiko og forsikrerens forpligtelse er klart defineret eller afgrænset, f.eks. ikke indgå i 
en sådan vurdering, for der tages hensyn til disse afgrænsninger ved beregningen af 
den præmie, som forbrugeren betaler.

(51) Med henblik på at skabe retssikkerhed og forbedre den måde, det indre marked 
fungerer på, bør direktivet indeholde to lister over urimelige vilkår. Bilag II 
indeholder en liste over vilkår, som bør betragtes som urimelige under alle 
omstændigheder. Bilag III indeholder en liste over vilkår, som bør betragtes som 
urimelige, medmindre den erhvervsdrivende beviser det modsatte. Disse lister bør 
finde anvendelse i alle medlemsstater. Medlemsstaterne kan imidlertid indføre eller 
opretholde bestemmelser, der fastlægger, at andre kontraktvilkår skal betragtes 
som urimelige under alle omstændigheder eller som vilkår, som formodes at være 
urimelige. Disse foranstaltninger skal af hensyn til beskyttelsen af forbrugeren 
imidlertid være absolut nødvendige, forholdsmæssige og effektive.

(52) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i 
overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
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fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der 
tillægges Kommissionen.

(53) Kommissionen bør navnlig tillægges bemyndigelse til at ændre bilag II og III om 
kontraktvilkår, som skal betragtes som eller formodes at være urimelige. Da der er 
tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, skal foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(54) Kommissionens bemyndigelse til at ændre bilag II og III bør anvendes til at sikre 
konsekvent gennemførelse af bestemmelserne om urimelige vilkår ved at supplere 
nævnte bilag med kontraktvilkår, som bør betragtes som urimelige under alle 
omstændigheder, eller som bør betragtes som urimelige, medmindre den 
erhvervsdrivende har bevist det modsatte.

(55) Medlemsstaterne kan anvende ethvert begreb inden for national aftaleret, som 
opfylder den krævede målsætning, nemlig at urimelige kontraktvilkår ikke bør være 
bindende for forbrugeren.

(56) Medlemsstaterne bør sikre, at deres retsmyndigheder og administrative myndigheder 
råder over tilstrækkelige og effektive midler til at bringe anvendelsen af urimelige 
vilkår i forbrugeraftaler til ophør.

(57) I overensstemmelse med traktaten sikrer direktivet et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau. Direktivet hindrer på ingen måde erhvervsdrivende i at 
tilbyde forbrugere aftalemæssige ordninger, som en mere vidtgående beskyttelse, der 
ydes i kraft af direktivet.

(58) Personer eller organisationer, der i henhold til national ret anses for at have en 
legitim interesse i at beskytte forbrugernes aftalemæssige rettigheder, bør have 
mulighed for at indbringe sager enten for en retsmyndighed eller en administrativ 
myndighed, der er kompetent til at træffe afgørelse om klager eller indlede passende 
retsprocedurer.

(59) Det er nødvendigt, at medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal 
anvendes ved overtrædelse af dette direktiv, og de skal sikre, at de iværksættes. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed 
og have afskrækkende virkning.

(60) Forbrugere bør ikke berøves den beskyttelse, der tilkommer dem i medfør af dette 
direktiv. I det tilfælde den lov, der finder anvendelse på aftalen, er loven i et 
tredjeland, bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 om 
lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) anvendes til at fastlægge, om 
forbrugeren beholder den beskyttelse, der tilkommer ham i medfør af dette direktiv.

(61) Europa-Kommissionen vil tage skridt til at finde den mest hensigtsmæssige måde til 
at sikre, at alle forbrugere gøres bekendt med deres rettigheder på salgsstedet.

(62) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og 
om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) indeholder et 
forbud mod levering uden forudgående anmodning, dvs. levering af varer eller 
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tjenesteydelser til forbrugere uden anmodning, men ikke en bestemmelse om 
kontraktmæssige beføjelser i den forbindelse, og derfor er det nødvendigt at indføre 
kontraktmæssige beføjelser i dette direktiv og fritage forbrugeren for enhver 
modydelse i tilfælde af levering uden forudgående anmodning.

(61a) Der bør fastsættes bestemmelser for en gensidig evalueringsproces, inden for hvis 
rammer medlemsstaterne i løbet af tidsfristen for gennemførelsen af dette direktiv i 
første omgang skal foretage en revision af retsforskrifterne med henblik på at 
fastslå, hvilke strengere nationale bestemmelser, som samtidig er i 
overensstemmelse med traktaten, der skal indføres eller opretholdes for at yde 
større beskyttelse til forbrugerne. Medlemsstaterne bør senest ved udløbet af 
tidsfristen for gennemførelsen af dette direktiv udarbejde en rapport om 
resultaterne af denne revision. Hver rapport bør forelægges alle de øvrige 
medlemsstater samt andre berørte interessegrupper. Medlemsstaterne kan inden 
for seks måneder fremsætte bemærkninger til rapporterne. Kommissionen bør 
senest et år efter udløbet af fristen for gennemførelsen af dette direktiv og derefter 
hvert tredje år udarbejde en sammenfattende rapport, der i givet fald indeholder 
lovgivningsforslag. Kommissionen bør om nødvendigt bistå medlemsstaterne i 
forbindelse med udarbejdelsen af en fælles metode.

(61b) For at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse i alle medlemsstater bør 
personer og organisationer, som har en berettiget interesse i forbrugerbeskyttelse, 
tilskyndes til at rapportere og fremkomme med ikke-bindende udtalelser til 
medlemsstaterne og Kommissionen om deres vurderinger, således at der kan tages 
hensyn hertil inden for rammerne af revisionen af dette direktiv.

(63) Direktiv 2002/58/EF regulerer allerede uanmodet kommunikation og sikrer et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau. De tilsvarende bestemmelser om samme emne i artikel 
10 i direktiv 97/7/EF bør udgå.

(64) Det ville være hensigtsmæssigt at tage dette direktiv op til revision, hvis der 
konstateres hindringer på det indre marked. Revisionen kunne føre til et forslag fra 
Kommissionen om ændring af dette direktiv og herunder eventuelt ændringer af 
anden forbrugerbeskyttelseslovgivning som udtryk for Kommissionens tilsagn i 
strategien for forbrugerpolitikken om at tage gældende fællesskabsret op til revision 
for at sikre et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau.

(65) Direktiv 85/577/EØF, 93/13/EØF og 97/7/EF samt direktiv 1999/44/EF bør ophæves. 
Målene for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne 
og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan;

(66) Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er 
nødvendigt for at fjerne hindringerne på det indre marked og opnå et højt fælles 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

(67) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som 
anerkendes i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder -
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

(…)

Kapitel IV

Andre forbrugerrettigheder, som kun gælder for købsaftaler

Artikel 21
Anvendelsesområde

1. Dette kapitel finder anvendelse på købsaftaler. I tilfælde af aftaler med blandet 
formål, der både har varer og tjenesteydelser som salgsgenstand, finder dette kapitel 
kun anvendelse på varerne, jf. dog artikel 24, stk. 5. I dette direktiv forstås ved 
"købsaftale:

2. Dette kapitel finder også anvendelse på aftaler om levering af varer, som først skal 
tilvirkes.

3. Dette kapitel finder ikke anvendelse på de reservedele, den erhvervsdrivende 
anvender, når han bringer varen i overensstemmelse med aftalen ved afhjælpning, jf. 
artikel 26.

4. Medlemsstaterne kan fastsætte, at dette Dette kapitel ikke finder ikke anvendelse på 
brugte genstande, som sælges på offentlig auktion.

Artikel 22
Leverancer

1. Medmindre parterne har aftalt andet, leverer den erhvervsdrivende varerne ved at 
lade den fysiske besiddelse af varerne overgå til forbrugeren eller den af forbrugeren 
angivne tredjemand, dog ikke befragteren, senest 30 dage fra datoen for aftalens 
indgåelse.

2. Hvis den erhvervsdrivende ikke opfylder har opfyldt kravene om levering, bør kan 
forbrugeren på et varigt medium opfordre den erhvervsdrivende til at gennemføre 
leveringen inden for en for omstændighederne passende frist på mindst syv dage 
samt meddele den erhvervsdrivende, at forbrugeren har til hensigt at ophæve 
købsaftalen, såfremt leveringen ikke gennemføres. Hvis ovennævnte frist ikke er 
overholdt, anses forbrugeren for at have ophævet købsaftalen. En forbruger, som 
allerede har betalt prisen, I det tilfælde, den erhvervsdrivende ikke opfylder 
leveringspligten, er forbrugeren berettiget til at få alle eventuelle betalte beløb 
refunderet senest syv dage fra den dag, hvor han ophævet købsaftalen 
leveringsdatoen, jf. stk. 1. Dette berører ikke forbrugerens ret til at kræve 
skadeserstatning.

2a. Medlemsstaterne kan vedtage eller opretholde nationale bestemmelser om andre 
afhjælpende foranstaltninger til fordel for forbrugeren, såfremt den 
erhvervsdrivende undlader at gennemføre levering inden for den i stk. 2 fastsatte 
frist. 
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Artikel 23
Risikoens overgang

1. Risikoen for tab eller beskadigelse af varer overgår til forbrugeren, når han eller den 
af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke befragteren, har fået varerne i fysisk 
besiddelse.

2. Den i stk. 1 omhandlede risiko overgår til forbrugeren på leveringstidspunktet, som 
aftalt af parterne, hvis forbrugeren eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog 
ikke befragteren, ikke har truffet rimelige foranstaltninger med henblik på at tage 
varerne i fysisk besiddelse.

Artikel 24
Overensstemmelse med aftalen

1. Den erhvervsdrivende er forpligtet til at levere leverer varerne til forbrugeren i 
overensstemmelse med købsaftalen.

2. Leverede varer formodes at være i overensstemmelse med aftalen, hvis de opfylder 
følgende betingelser:

a) de er i overensstemmelse med den erhvervsdrivendes beskrivelse af dem og har 
den beskaffenhed, der svarer til en vareprøve eller model, som den 
erhvervsdrivende har forelagt forbrugeren

b) de er egnede til et særligt formål, som forbrugeren ønsker, at de skal kunne 
anvendes til, når han har gjort den erhvervsdrivende bekendt hermed på 
tidspunktet for aftalens indgåelse, og den erhvervsdrivende har accepteret dette

c) de er egnede til de formål, som varer af samme type sædvanligvis anvendes til, 
eller

d) de har den beskaffenhed og brugbarhed, der er sædvanlig for varer af samme 
type, og som forbrugeren med rimelighed kan forvente under hensyntagen til 
deres art og i givet fald de oplysninger om deres konkrete egenskaber, der er 
afgivet offentligt om dem af den erhvervsdrivende, producenten eller dennes 
repræsentant, navnlig i reklamer eller gennem mærkning.

3. Der er ikke manglende overensstemmelse i denne artikels forstand, hvis forbrugeren 
på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået, havde kendskab til eller med rimelighed 
burde have været bekendt med den manglende overensstemmelse, eller hvis den 
manglende overensstemmelse skyldes materialer leveret af forbrugeren.

4. Den erhvervsdrivende er ikke bundet af de offentligt angivne oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 2, litra d), hvis han kan godtgøre, at et af følgende forhold gjorde 
sig gældende:

a) han havde ikke kendskab til og kunne ikke med rimelighed have haft kendskab 
til den pågældende oplysning

b) den pågældende oplysning var rettet ved indgåelsen af købsaftalen
c) den pågældende oplysning kan ikke have haft betydning for beslutningen om at 

købe den pågældende forbrugsvare.
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5. Manglende overensstemmelse, der skyldes forkert installation af varen, betragtes
sidestilles med som varens manglende overensstemmelse, når installation af varen 
indgår i købsaftalen og er udført af den erhvervsdrivende eller på dennes vegne. 
Dette gælder ligeledes, hvis forbrugeren selv installerer en vare, der er beregnet 
hertil, og den ukorrekte installation skyldes en mangel i installationsvejledningen.

Artikel 25
Lovfæstede rettigheder – Erstatningsansvar for manglende overensstemmelse

Den erhvervsdrivende er ansvarlig over for forbrugeren for eventuel manglende 
overensstemmelse ved risikoens overgang til forbrugeren.

Artikel 26
Beføjelser ved manglende overensstemmelse

1. Ved manglende Hvis varen ikke er i overensstemmelse med aftalen, har forbrugerne 
som omhandlet i stk. 2-5 enten ret til at:

"a) få varen bragt i overensstemmelse med aftalen ved afhjælpning eller 
omlevering i henhold til stk. 2, 3 og 5, eller

b)  få et passende afslag i prisen eller ophæve købsaftalen i henhold til 4, 5 og 
5a.

c) hæve købet.
2. Forbrugeren kan i første omgang kræve, at den Den erhvervsdrivende afhjælper 

den manglende bringer varen i overensstemmelse med aftalen enten ved afhjælpning
eller omlevering omleverer, medmindre dette er umuligt eller uforholdsmæssigt 
efter eget valg.

3. De i stk. 2 nævnte afhjælpende foranstaltninger betragtes som uforholdsmæssige, 
hvis de påfører den erhvervsdrivende omkostninger, som I det tilfælde den 
erhvervsdrivende har bevist, at det er ulovligt, umuligt eller kræver en 
uforholdsmæssig indsats fra den erhvervsdrivendes side at bringe varen i 
overensstemmelse med aftalen ved afhjælpning eller omlevering, kan forbrugeren 
vælge at få et afslag i prisen eller hæve købet. En erhvervsdrivendes indsats er 
uforholdsmæssig, hvis den påfører ham omkostninger, der i forhold til 
omkostningerne ved et afslag i prisen eller ophævelse af købet er urimelige under 
hensyn til den værdi, varen ville have, hvis den var i overensstemmelse med aftalen, 
og betydningen af den manglende overensstemmelse.

a) under hensyntagen til den værdi, varen ville have, hvis den var i 
overensstemmelse med aftalen 

b) under hensyntagen til betydningen af den manglende overensstemmelse
c) efter vurdering af, om den alternative afhjælpende foranstaltning 

(afhjælpning eller omlevering) kan gennemføres, uden at det er til væsentlig 
ulempe for forbrugeren

er urimelige sammenlignet med den alternative afhjælpende foranstaltning 
(afhjælpning eller omlevering).
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Afhjælpningen eller omleveringen skal finde sted inden for en passende tidsfrist 
uden at være til væsentlig ulempe for forbrugeren.   Forbrugeren kan kun hæve 
købet, hvis den manglende overensstemmelse er væsentlig.

4. Uden at det i øvrigt berører stk. 5b, kan forbrugeren Forbrugeren kan kræve at få et 
passende afslag i prisen eller købet ophævet gøre enhver af mangelsbeføjelserne i 
stk. 1 gældende, hvis en af følgende situationer foreligger:
a) forbrugeren har hverken krav på afhjælpning eller omlevering den 

erhvervsdrivende har indirekte eller direkte afslået at bringe varen i 
overensstemmelse med aftalen

b) den erhvervsdrivende har ikke bragt varen i overensstemmelse med aftalen 
inden for en rimelig tid

c) den erhvervsdrivende har forsøgt at bringe bragt varen i overensstemmelse 
med aftalen til væsentlig ulempe for forbrugeren.

d) den samme mangel er opstået gentagne gange inden for en kort periode.
5. Væsentlig ulempe for forbrugeren og rimelig tid for den erhvervsdrivende til at 

bringe varen i overensstemmelse med aftalen vurderes under hensyntagen til varens 
art eller forbrugerens formål med at anskaffe varen, jf. artikel 24, stk. 2, litra b).

5a. Forbrugeren har ikke ret til at hæve købet, hvis den manglende overensstemmelse 
er uvæsentlig.

5b. Medlemsstaterne kan med henblik på at sikre en højere grad af beskyttelse for 
forbrugeren indføre eller opretholde nationale bestemmelser om andre 
afhjælpende foranstaltninger, som gør det muligt for forbrugeren frit at vælge en 
af de i stk. 1 nævnte afhjælpende foranstaltninger. Med henblik på at yde 
forbrugere egnet beskyttelse skal disse foranstaltninger være absolut nødvendige, 
forholdsmæssige og effektive.

Artikel 27
Omkostninger og erstatning

1. Forbrugeren har ret til at få varen bragt i overensstemmelse med aftalen ved gratis 
afhjælpning.

1a. Den erhvervsdrivende godtgør i passende omfang omkostninger, der er afholdt i 
forbindelse med, at forbrugeren selv afhjælper den manglende overensstemmelse. 

2. Forbrugeren kan kræve erstatning for tab, som ikke er afhjulpet i overensstemmelse 
med artikel 26, jf. dog bestemmelserne i dette kapitel.

Artikel 27a
Regresret

Hvis den erhvervsdrivende i sin egenskab af endelig sælger er ansvarlig over for 
forbrugeren som følge af en handling eller en undladelse begået af producenten, en 
tidligere sælger i samme aftalekæde eller en anden mellemmand, kan den erhvervsdrivende 
i sin egenskab af endelig sælger rejse krav over for den eller de ansvarlige i aftalekæden.    
Det afgøres efter national lovgivning, mod hvilken eller hvilke ansvarlige personer den 
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erhvervsdrivende i sin egenskab af endelig sælger kan rejse krav, og hvilke beføjelser og 
betingelser for udøvelsen heraf der finder anvendelse.

Artikel 28
Frister og bevisbyrde

1. Den erhvervsdrivende er ansvarlig i medfør af artikel 25, når den manglende 
overensstemmelse viser sig inden for to år efter det tidspunkt, hvor risikoen overgik 
til forbrugeren.

2. Når den erhvervsdrivende har bragt varen i overensstemmelse med aftalen ved 
omlevering, er han ansvarlig i medfør af artikel 25, i det tilfælde den manglende 
overensstemmelse viser sig inden for to år efter det tidspunkt, hvor forbrugeren eller 
den af forbrugeren angivne tredjemand har fået de omleverede varer i fysisk 
besiddelse.

3. Når det drejer sig om brugte varer, kan den erhvervsdrivende og forbrugeren aftale 
en kortere ansvarsperiode, som ikke må være på under et år.

4. For at benytte sig af sine rettigheder i henhold til artikel 25 skal forbrugeren 
underrette den erhvervsdrivende om den manglende overensstemmelse senest to 
måneder efter, at han har konstateret den.

5. Medmindre andet bevises, skal manglende overensstemmelse, der viser sig senest 
seks måneder efter, at risikoen er overgået til forbrugeren, formodes at have 
eksisteret på det pågældende tidspunkt, medmindre denne formodning er uforenelig 
med varens eller den manglende overensstemmelses art.

5a. Medlemsstaterne kan med henblik på at sikre en højere grad af beskyttelse for 
forbrugeren indføre eller opretholde nationale bestemmelser om længere 
garantiperioder, en længere frist for omvendt bevisbyrde til fordel for forbrugeren 
eller specifikke bestemmelser for andre væsentlige aftaleuoverensstemmelser, som 
er fremkommet efter udløbet af garantifristen. Med henblik på at yde forbrugerne 
egnet beskyttelse skal disse foranstaltninger være absolut  nødvendige, 
forholdsmæssige og effektive.

Artikel 29
Handelsmæssige garantier

1. En handelsmæssig garanti er retligt bindende for garantigiveren på de vilkår, der er 
fastsat i garantierklæringen. I mangel af garantierklæring er den handelsmæssige 
garanti retligt bindende på de vilkår, der er fastsat i reklamen for den 
handelsmæssige garanti.

2. Garantierklæringen skal være udformet på en klar og forståelig måde og være 
letlæselig. Den skal angive:
a) forbrugerens lovfæstede rettigheder inden for rammerne af de gældende 

nationale bestemmelser i henhold til artikel 26 og gøre det klart, at disse 
rettigheder ikke berøres af den handelsmæssige garanti
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b) den handelsmæssige garantis indhold og betingelserne for at benytte garantien, 
navnlig garantiens varighed og geografiske omfang og garantigiverens navn og 
adresse

c) hvor det er relevant, det forhold, at den handelsmæssige garanti ikke kan 
overføres til en efterfølgende køber, jf. dog artikel 32 og 35 og bilag III, punkt 
1, litra j).

3. Efter anmodning fra forbrugeren stiller den erhvervsdrivende garantierklæringen til 
rådighed på et varigt medium.

4. Manglende overensstemmelse med stk. 2 eller 3 har ikke betydning for garantiens 
gyldighed.

Kapitel V

Forbrugerrettigheder vedrørende kontraktvilkår

Artikel 30
Anvendelsesområde

1. Dette kapitel finder anvendelse på kontraktvilkår i aftaler mellem erhvervsdrivende 
og forbrugere, som ikke har været genstand for individuel forhandling. Et 
kontraktvilkår skal altid betragtes som ikke-individuelt forhandlet, når det Dette 
kapitel finder anvendelse på kontraktvilkår, som er udarbejdet på forhånd af den 
erhvervsdrivende eller tredjemand, og som forbrugeren derfor ikke har haft
accepteret uden at have mulighed for at få indflydelse på indholdet, navnlig inden 
for rammerne af kontraktvilkår udgør en del af en forud formuleret standardaftale.

2. Det forhold, at forbrugeren havde mulighed for at få indflydelse på indholdet i visse 
aspekter ved et givet kontraktvilkår eller et bestemt vilkår er individuelt forhandlet, 
udelukker ikke, at dette kapitel finder anvendelse på de øvrige dele af aftalen, hvis 
der efter den samlede vurdering er tale om en forud formuleret standardaftale
andre kontraktvilkår, som udgør en del af aftalen.

3. Dette kapitel finder ikke anvendelse på kontraktvilkår, som afspejler er baseret på 
bindende love, eller administrative bestemmelser eller , som er i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen, samt bestemmelser eller principper i internationale 
konventioner, som Fællesskabet eller medlemsstaterne eller Unionen er part i.

Artikel 31
Krav om gennemsigtige kontraktvilkår

1. Kontraktvilkår skal altid være affattet udtrykt på en klar og forståelig måde og være 
letlæselige.

5. Kontraktvilkårene gøres tilgængelige for forbrugeren, således at han har reel 
mulighed for at stifte bekendtskab med dem inden aftalens indgåelse under rimelig 
hensyntagen til de anvende kommunikationsteknikker.
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6. Den erhvervsdrivende anmoder om forbrugerens udtrykkelige samtykke til 
eventuelle betalinger ud over betalingen for den erhvervsdrivendes vigtigste 
kontraktlige forpligtelse. Hvis den erhvervsdrivende ikke har opnået forbrugerens 
udtrykkelige samtykke, men formoder samtykke ved brug af forudvalgte løsninger, 
som forbrugeren skal forkaste for at undgå yderligere betalinger, er forbrugeren 
berettiget til at få betalingen refunderet.

7. Medlemsstaterne undlader at stille præsentationskrav til, hvordan kontraktvilkårene i 
en aftale vedrørende fjernsalg eller en aftale indgået uden for fast forretningssted 
udtrykkes eller gøres tilgængelige for forbrugerne.

Artikel 32
Almindelige principper:

1. Når et Et kontraktvilkår ikke indgår i bilag II eller III, sikrer medlemsstaten, at det
betragtes som urimeligt, hvis det til trods for kravet om god tro bevirker en betydelig 
skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen til skade for 
forbrugeren.

2. Når det vurderes, om et kontraktvilkår er urimeligt, sker det ved at tage hensyn til, 
hvilken type varer eller tjenesteydelser produkter aftalen omfatter, og ved på 
tidspunktet for aftalens indgåelse at tage hensyn til alle omstændighederne i 
forbindelse med dens indgåelse samt til alle andre vilkår i aftalen eller i en anden 
aftale, som hænger sammen med denne, jf. dog artikel 34 og 38. Når det vurderes, 
om et kontraktvilkår er rimeligt, tager den kompetente nationale myndighed også 
hensyn til, hvordan den erhvervsdrivende har udformet aftalen og gjort den 
tilgængelig for forbrugeren, jf. artikel 31.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på vurderingen Vurderingen af, hvorvidt der er 
tale om urimelige kontraktvilkår, berører hverken af aftalens hovedgenstand eller 
overensstemmelsen mellem prisen henholdsvis betalingen for varen eller 
tjenesteydelsen, for så vidt den erhvervsdrivende opfylder alle bestemmelserne i 
artikel 31, stk. 1, 2 og 3.

Artikel 33
Bevisbyrde

Hvis en erhvervsdrivende hævder påstår, at et standardkontraktvilkår kontraktvilkår har 
været genstand for individuel forhandling, har han bevisbyrden.

Artikel 34
Vilkår, som betragtes som urimelige under alle omstændigheder

1. Medlemsstaterne sikrer, at kontraktvilkår, som opført på listen i bilag II, betragtes 
som urimelige under alle omstændigheder. Nævnte liste over kontraktvilkår finder 
anvendelse i alle medlemsstater og kan kun ændres i overensstemmelse med artikel 
39, stk. 2, og artikel 40.

1a. Medlemsstaterne kan indføre eller opretholde bestemmelser, der fastlægger, at 
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andre kontraktvilkår skal betragtes som urimelige under alle omstændigheder. 
Med henblik på at yde forbrugere egnet beskyttelse skal disse bestemmelser være 
absolut nødvendige, forholdsmæssige og effektive.

Artikel 35
Vilkår, som formodes at være urimelige

1. Medlemsstaterne sikrer, at kontraktvilkår, som opført på listen i punkt 1 i bilag III, 
betragtes som urimelige, medmindre den erhvervsdrivende har bevist, at sådanne 
kontraktvilkår er rimelige, jf. artikel 32. Nævnte liste over kontraktvilkår finder 
anvendelse i alle medlemsstater og kan kun ændres i overensstemmelse med artikel 
39, stk. 2, og artikel 40.

1a. Medlemsstaterne kan indføre eller opretholde bestemmelser, der fastlægger, at 
andre kontraktvilkår skal betragtes som vilkår, som formodes at være urimelige. 
Med henblik på at yde forbrugere egnet beskyttelse skal disse bestemmelser være 
absolut nødvendige, forholdsmæssige og effektive.

Artikel 36
Fortolkning af vilkår

1. Hvis der opstår tvivl om et kontraktvilkårs betydning, gælder den fortolkning, som er 
mest gunstig for forbrugeren.

2. Denne artikel finder ikke anvendelse i forbindelse med de procedurer, der er fastsat i 
artikel 38, stk. 2.

Artikel 37
Følgerne af urimelige kontraktvilkår

Kontraktvilkår, som er urimelige, binder ikke forbrugeren. Aftalen forbliver bindende for 
begge parter parterne på samme grundlag, hvis den kan opretholdes uden de urimelige 
kontraktvilkår.

Artikel 38
Håndhævelse i forhold til urimelige kontraktvilkår

1. Medlemsstaterne sikrer, at der i forbrugernes og konkurrenternes de 
erhvervsdrivendes interesse findes egnede og effektive midler til at bringe en 
erhvervsdrivendes fortsatte anvendelse anvendelsen af urimelige kontraktvilkår i de 
aftaler, som han indgår med der indgås mellem forbrugere og en erhvervsdrivende, 
til ophør.

2. De i stk. 1 nævnte midler skal ligeledes omfatte bestemmelser, hvorefter Navnlig 
kan personer eller organisationer, der ifølge national ret har en legitim interesse i at 
beskytte forbrugerne, i overensstemmelse med de nationale retsregler kan indbringe 
en sag for retsmyndighederne eller de kompetente administrative myndigheder, 
således at disse kan afgøre, om kontraktvilkår, der er affattet udarbejdet med henblik 
på generel anvendelse, er urimelige og anvende effektive midler for at bringe 
anvendelsen af sådanne kontraktvilkår til ophør.
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1. Medlemsstaterne sætter retsmyndighederne eller administrative myndigheder i stand 
til at anvende egnede og effektive midler, som sikrer, at erhvervsdrivende bringer 
anvendelsen af sådanne kontraktvilkår til ophør.

3. De i stk. 2 nævnte midler kan Medlemsstaterne sikrer, at de sager, som er omhandlet 
i stk. 2 og 3, under overholdelse af national retsplejelovgivning enten kan indbringes 
mod hver enkelt erhvervsdrivende adskilt eller samlet mod flere erhvervsdrivende 
inden for samme erhvervssektor eller deres sammenslutninger heraf, der anvender de 
samme eller opfordrer til anvendelse af de samme generelle kontraktvilkår eller 
lignende vilkår.

Artikel 39
Revision af vilkårene i bilag II og III

1. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de vilkår, som de kompetente 
nationale myndigheder har fundet urimelige, og som de anser for relevante med 
henblik på ændring af dette direktiv, jf. stk. 2.

2. Kommissionen ændrer bilag II og III på baggrund af de meddelelser, der modtages i 
henhold til stk. 1. Da nævnte foranstaltninger har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages de efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 40, stk. 2.

Kapitel VI

Generelle bestemmelser

Artikel 40
Udvalg

4. Kommissionen bistås af Udvalget vedrørende Urimelige Kontraktvilkår i 
Forbrugeraftaler (i det følgende benævnt "udvalget"). „Ausschuss“) unterstützt.

5. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 41
Håndhævelse

1. Medlemsstaterne sørger for, at der findes tilstrækkelige og effektive midler til 
kontrol med overholdelsen af bestemmelserne i dette direktiv.

2. De i stk. 1 nævnte midler omfatter bestemmelser, i henhold til hvilke et eller flere 
af nedennævnte organer efter national ret kan indbringe en sag for 
retsmyndighederne eller for de kompetente administrative myndigheder med 
henblik på overholdelse af de nationale gennemførelsesbestemmelser til dette 
direktiv:

a) offentlige organer eller deres repræsentanter
b) forbrugerorganisationer, der har en legitim interesse i at beskytte forbrugerne
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c) faglige organisationer, der har en legitim interesse i at handle.

Artikel 42
Sanktioner

1. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning.

2. Medlemsstaterne giver senest på den i artikel 46 fastsatte dato Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.

Artikel 43
Direktivets ufravigelige karakter

Hvis det er loven i en medlemsstat, der er gældende lov for aftalen, kan forbrugeren ikke give 
afkald på de rettigheder, der tilkommer ham i henhold til dette direktiv.

Artikel 44
Oplysning

Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger med henblik på at informere forbrugerne 
om national gennemførelseslovgivning til dette direktiv og tilskynder, hvor det er relevant, 
erhvervsdrivende og kodeksindehavere til at oplyse forbrugerne om deres adfærdskodekser.

Artikel 45
Levering uden forudgående anmodning

Forbrugeren fritages for enhver modydelse i tilfælde af levering uden forudgående anmodning 
af et produkt, jf. artikel 5, stk. 5, og punkt 29 i bilag I til direktiv 2005/29/EF. Manglende 
respons fra forbrugeren efter en sådan levering uden forudgående anmodning er ikke 
ensbetydende med samtykke.

Artikel 46
Gennemførelse

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den [18 måneder efter dets 
ikræfttrædelse] de nødvendige love og administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de 
pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den [to år efter dets ikrafttrædelse].
Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller 
skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning.
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2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale 
retsforskrifter, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 46a
Indberetningspligt og gensidig evaluering

1. Medlemsstaterne fremsender senest den [ved udløbet af gennemførelsesfristen] og 
derefter hvert tredje år en rapport til Kommissionen, som indeholder følgende:

a) ordlyden i supplerende oplysningskrav, som medlemsstaterne har vedtaget eller 
opretholdt i henhold til artikel 5, stk. 3b og 3c

b) ordlyden i nationale bestemmelser, som fraviger de i dette direktiv fastsatte 
bestemmelser, og som medlemsstaterne har vedtaget eller opretholdt i henhold til 
artikel 22, stk. 2a

c) ordlyden i nationale bestemmelser, som fraviger de i dette direktiv fastsatte 
bestemmelser, og som medlemsstaterne har vedtaget eller opretholdt i henhold til 
artikel 26, stk. 5b, og artikel 28, stk. 5a 

d) ordlyden i supplerende kontraktvilkår, som medlemsstaterne har erklæret for 
urimelige under alle omstændigheder i henhold til artikel 34, stk. 1a 

e)  ordlyden i supplerende kontraktvilkår, som medlemsstaterne formoder er 
urimelige i henhold til artikel 35, stk. 1a 

f) ordlyden i afgørelser af principiel betydning – sammen med de tilsvarende 
begrundelser –, som træffes af domstole, ombudsmænd eller kompetente 
administrative myndigheder inden for nærværende direktivs anvendelsesområde.

2. Medlemsstaterne angiver for så vidt angår hver enkelt af de i stk. 1, litra a), b), c) og 
d), nævnte oplysninger, hvorfor de afvigende nationale bestemmelser er absolut 
nødvendige med henblik på at yde forbrugerne en passende beskyttelse, og hvorfor 
de er forholdsmæssige og effektive. Det eneste kriterium for vurderingen af, hvor 
effektiv en afvigende national bestemmelse er med hensyn til at beskytte 
forbrugeren, er dels dens praktiske gennemførlighed i handelspraksis og dels den 
praktiske og lovgivningsmæssige bevisførelse i vellykkede afsluttede retssager. 

3. Kommissionen sikrer, at de i stk. 1, litra d) og e) nævnte oplysninger er let 
tilgængelige for forbrugerne og de erhvervsdrivende, f.eks. på en webside.

4. Kommissionen fremsender de i stk. 1 nævnte rapporter til medlemsstaterne, der 
inden for en frist på seks måneder efter modtagelsen fremsætter udtalelser til hver 
enkelt rapport. Inden for samme frist hører Kommissionen de berørte parter om 
rapporterne.



PR\819690DA.doc 23/29 PE442.789v03-00

DA

Artikel 46b
Rapportering fra forbrugerbeskyttelsesansvarlige

Personer eller organisationer, som i henhold til national ret, jf. artikel 38, stk. 2, har en 
legitim interesse i forbrugerbeskyttelse, meddeler Kommissionen, hvilke resultater, de er 
nået frem til i forbindelse med vurderingen af anvendelsen og konsekvenserne af dette 
direktiv. 

Artikel 46c
Kommissionens rapport

Under hensyntagen til de i artikel 46a, stk. 4, og artikel 46b nævnte udtalelser aflægger 
Kommissionen senest [et år efter udløbet af gennemførelsesfristen] og derefter hvert tredje 
år en detaljeret rapport om anvendelsen af dette direktiv til Europa-Parlamentet og Rådet. 
Om nødvendigt tilføjer Kommissionen denne rapport forslag om at tilpasse direktivet til 
udviklingen på området.

Kapitel VII
Afsluttende bestemmelser

Artikel 47
Ophævelse

Direktiv 85/577/EØF, 93/13/EØF og 97/7/EF og direktiv 1999/44/EF, som ændret ved 
direktiverne i bilag IV, ophæves.
Henvisninger til de ophævede direktiver gælder som henvisninger til nærværende direktiv og 
læses i overensstemmelse med den i bilag V anførte sammenligningstabel.

Artikel 48
Revision

Senest den [indsæt den samme dato som i artikel 46, stk. 1, andet afsnit + fem år] tager 
Kommissionen dette direktiv op til revision og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet.
Om nødvendigt fremsætter Kommissionen forslag om at tilpasse direktivet til udviklingen på 
området. Kommissionen kan anmode medlemsstaterne om oplysninger.

Artikel 49
Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.
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Artikel 50
Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa Parlamentets vegne På Rådets vegne […]
Formand Formand
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BILAG II

KONTRAKTVILKÅR, SOM BETRAGTES SOM URIMELIGE UNDER ALLE 
OMSTÆNDIGHEDER

Følgende kontraktvilkår Kontraktvilkår, som har følgende formål eller virkning, er urimelige 
under alle omstændigheder, når de resulterer i eller har til formål

a) at udelukke eller begrænse den erhvervsdrivendes lovgivningsmæssige ansvar, 
hvis i tilfælde af at forbrugeren dør eller beskadiges legemligt som følge af en 
handling eller en udeladelse fra den erhvervsdrivendes side

(aa) at udelukke eller begrænse den erhvervsdrivendes lovgivningsmæssige 
ansvar, hvis forbrugerens varer beskadiges som følge af en forsætlig eller 
grov uagtsomhed eller undladelse fra den erhvervsdrivendes side 

(ab) at indrømme den erhvervsdrivende en kortere tidsfrist for ophævelse af en 
tidsubestemt aftale end forbrugeren

b) at begrænse den erhvervsdrivendes pligt til at respektere de forpligtelser, som 
dennes befuldmægtigede har indgået, eller at gøre denne forpligtelse afhængig 
af overholdelsen af underlægge den erhvervsdrivendes forpligtelser en særlig 
formalitet betingelse, hvis opfyldelse alene afhænger af den erhvervsdrivendes 
vilje

c) at ophæve eller indskrænke forbrugerens adgang til at rejse søgsmål eller 
benytte andre retsmidler, navnlig ved at pålægge forbrugeren et krav om 
udelukkende at lade evt. tvister afgøre ved voldgift, der ikke er omfattet af 
retlige bestemmelser, ved uretmæssigt at begrænse de bevismuligheder, som 
forbrugeren har til rådighed, eller ved at pålægge denne en bevisbyrde, der 
ifølge gældende ret ligger hos en anden aftalepart

ca) at give enekompetence i alle retlige tvister, der udspringer af en aftale, til den 
domstol, som har kompetence i den retskreds, hvor den erhvervsdrivende har 
bopæl, medmindre denne domstol også har kompetence i den retskreds, hvor 
forbrugeren har bopæl

cc) at den erhvervsdrivende efter forgodtbefindende fastsætter prisen på de varer 
eller tjenesteydelser, som skal bestemmes efter aftalens indgåelse

d) at begrænse de bevismuligheder, som forbrugeren har til rådighed, eller 
pålægge denne en bevisbyrde, der ifølge gældende ret ligger hos den 
erhvervsdrivende

e) at give den erhvervsdrivende ret til at afgøre, om den leverede vare eller 
tjenesteydelse er i overensstemmelse med aftalen, eller at give den 
erhvervsdrivende ensidig ret til at fortolke de enkelte kontraktvilkår

f) at tillade den erhvervsdrivende at ændre eller ophæve aftalen som følge af 
euroens indførelse.
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BILAG III

KONTRAKTVILKÅR, SOM FORMODES AT VÆRE URIMELIGE

1. Følgende kontraktvilkår Kontraktvilkår, som har følgende formål eller virkning,
formodes at være urimelige, når de resulterer i eller har til formål
a) at udelukke eller begrænse forbrugerens lovfæstede rettigheder over for den 

erhvervsdrivende eller en anden part, i tilfælde af at den erhvervsdrivende på 
uretmæssig vis ikke har opfyldt forpligtelserne efter aftalen eller kun har 
opfyldt dem delvis eller mangelfuldt, herunder forbrugerens ret til at udligne en 
gæld til den erhvervsdrivende med et tilgodehavende hos denne

b) at tillade den erhvervsdrivende at beholde et af forbrugeren indbetalt beløb, når 
denne undlader at indgå eller gennemføre aftalen, uden at forbrugeren har ret 
til en godtgørelse af tilsvarende størrelse fra den erhvervsdrivende, hvis den 
erhvervsdrivende undlader at indgå eller gennemføre aftalen

c) at pålægge en forbruger, som ikke opfylder sine forpligtelser, at betale en 
uforholdsmæssig høj erstatning til den erhvervsdrivende, som er væsentligt 
større end den skade, den erhvervsdrivende har lidt

d) at tillade den erhvervsdrivende at opsige aftalen efter behag, hvis forbrugeren 
ikke indrømmes samme ret, og den erhvervsdrivende i tilfælde af, at denne 
selv ophæver aftalen, har ret til at beholde allerede indbetalte beløb for 
ydelser, som den erhvervsdrivende endnu ikke har leveret 

e) at tillade den erhvervsdrivende uden overholdelse af en rimelig tidsfrist
rimeligt varsel at bringe en tidsubestemt aftale til ophør, medmindre der 
foreligger tungtvejende grunde forbrugeren har gjort sig skyldig i grov 
misligholdelse af aftalen

f) automatisk at forlænge en tidsbestemt aftale, hvis forbrugeren ikke har givet 
udtryk for ønsket om det modsatte, og hvor forbrugeren urimelig lang tid 
forud for aftalens udløb har skullet meddele, at han ikke ønsker at forlænge 
aftalen og har en lang opsigelsesfrist ved udgangen af hver 
forlængelsesperiode

g) at tillade den erhvervsdrivende at hæve prisen den pris, uden at forbrugeren 
har ret til at ophæve kontrakten, hvis den endelige pris er for høj i forhold til 
den pris, som blev aftalt med forbrugeren ved kontraktens indgåelse, uden at 
forbrugeren har ret til at opsige kontrakten

h) at pålægge forbrugeren at opfylde alle sine forpligtelser, selv om den 
erhvervsdrivende ikke har opfyldt alle sine forpligtelser

i) at give den erhvervsdrivende mulighed for uden forbrugerens samtykke at 
overdrage sine forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand, hvis dette 
eventuelt indebærer en forringelse af forbrugerens sikkerhed

j) at indskrænke forbrugerens ret til at videresælge varerne ved at begrænse 
muligheden for at overføre kommercielle garantier fra den erhvervsdrivendes 
side
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k) at tillade den erhvervsdrivende ensidigt at ændre kontraktvilkårene uden 
gyldig og i aftalen anført grund at tillade den erhvervsdrivende ensidigt at 
ændre kontraktvilkårene, herunder egenskaberne ved produktet eller 
tjenesteydelsen

ka) at tillade den erhvervsdrivende ensidigt uden gyldig grund at ændre 
egenskaberne ved det produkt eller den tjenesteydelse, der skal leveres

l) ensidigt at ændre de kontraktvilkår, som forbrugeren har fået meddelt på et 
varigt medium, ved hjælp af onlinekontraktvilkår, som forbrugeren ikke har 
givet sit samtykke til.

la) at skabe en bindende forpligtelse for forbrugeren, mens den 
erhvervsdrivendes ydelser er underlagt en betingelse, hvis opfyldelse alene 
afhænger af hans vilje

lb) bindende for forbrugeren at fastslå, at denne har accepteret vilkår, som han 
rent faktisk ikke har haft mulighed for at stifte bekendtskab med inden 
aftalens indgåelse

2. Punkt 1, litra e), er ikke til hinder for kontraktvilkår, hvorefter en leverandør af 
finansielle tjenesteydelser kan forbeholde sig ret til, hvis der foreligger gyldig 
grund, uden varsel at opsige aftalen, forudsat at den erhvervsdrivende er forpligtet 
til snarest muligt at give den anden eller de andre aftaleparter meddelelse herom 
forhindrer ikke, at en leverandør af finansielle tjenesteydelser ensidigt og uden varsel 
kan bringe en tidsubestemt aftale til ophør, forudsat at den erhvervsdrivende 
forpligtes til omgående at give den anden eller de andre aftaleparter meddelelse 
herom.

3. Punkt 1, litra e), g) og ka), gælder ikke for finder ikke anvendelse på:
a) transaktioner i forbindelse med værdipapirer, finansielle instrumenter og andre 

varer produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er bundet til svingninger i en 
kurs, et børsindeks eller en finansmarkedsrente, som den erhvervsdrivende ikke 
har indflydelse på

b) aftaler om køb eller salg af fremmed valuta, rejsecheck eller internationale 
postanvisninger, der lyder på en fremmed valuta.

c) lovformelige prisreguleringsklausuler, såfremt retningslinjerne for 
prissvingningerne er udførligt beskrevet.

3a. Punkt 1, litra g), er ikke til hinder for lovformelige prisreguleringsklausuler, 
såfremt retningslinjerne for prissvingningerne er udførligt beskrevet i kontrakten.

4. Punkt 1, litra k), er ikke til hinder for forhindrer ikke:
a) at en leverandør af finansielle tjenesteydelser kan forbeholde sig ret til, hvis der 

foreligger gyldig grund, uden varsel at ændre den rentesats, som forbrugeren 
skal betale, eller beløbet for andre udgifter i forbindelse med finansielle 
tjenesteydelser, forudsat at den erhvervsdrivende forpligtes til snarest muligt at 
give den anden eller de andre aftaleparter meddelelse herom, og at den anden 
eller de andre aftaleparter omgående snarest muligt kan opsige aftalen
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b) transaktioner i forbindelse med værdipapirer, finansielle instrumenter og andre 
produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er bundet til svingninger i en kurs, et 
børsindeks eller en finansmarkedsrente, som den erhvervsdrivende ikke har 
indflydelse på

c) aftaler om køb eller salg af fremmed valuta, rejsecheck eller internationale 
postanvisninger, der lyder på en fremmed valuta

d) at en erhvervsdrivende kan forbeholde sig ret til ensidigt at ændre vilkårene i 
en tidsubestemt aftale, forudsat at han forpligtes til at underrette forbrugeren 
med et rimeligt varsel, og at denne kan opsige aftalen.
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BILAG IV
Ophævede direktiver med oversigt over ændringer

(jf. artikel 47)
Rådets direktiv 85/577/EØF af 20. december 
1985 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse 
med aftaler indgået uden for fast 
forretningssted

EUT L 372 af 31.12.1985, s. 31.

Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 
om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler

EUT L 95 af 21.4.1993, s. 29.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/7/EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/65/EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/29/EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/64/EF af 13. november 2007

EUT L 144 af 4.6.1997, s. 19.

EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16

EUT L 149 af 11.6.2005, s. 29.

EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/44/EF

EUT L 171 af 7.7.1999, s. 12.

BILAG IV
SAMMENLIGNINGSTABEL

(Indsættes senere)


