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PR_COD_1consolidated

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 IV–VII
(KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: 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 95114,

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:

(...)
(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.

(37b) Om näringsidkaren inte fullgör sin leveransskyldighet bör konsumenten på ett 
varaktigt medium uppmana näringsidkaren att genomföra leveransen inom en frist 
på minst sju dagar och meddela sin avsikt att häva avtalet om leveransen uteblir. 
Om denna frist löper ut utan resultat bör avtalet anses hävt. Utan att det påverkar 
konsumentens rätt till skadestånd bör det, om betalning redan skett, föreligga en 
rätt till återbetalning inom sju dagar efter det att avtalet hävts. Medlemsstaterna 

                                               
* 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. […].
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bör ha möjlighet att anta eller behålla strängare nationella bestämmelser för 
påföljder i fall av utebliven leverans inom den tidsfrist som konsumenten anger, i 
syfte att garantera en högre skyddsnivå för konsumenterna. 

(38) Vid försäljning till konsumenter kan varorna levereras på olika sätt. Bara en 
bestämmelse som man fritt kan göra undantag från ger den flexibilitet som är 
nödvändig för att dessa skillnader ska kunna beaktas. Konsumenten bör skyddas mot 
risken att varor kommer bort eller skadas under transport som näringsidkaren ordnar 
eller utför. Den bestämmelse om riskens övergång som införs bör inte gälla när 
konsumenten oskäligen dröjer med att ta varorna i sin besittning, till exempel när 
konsumenten inte hämtar varorna från postkontoret inom den tid som postkontoret 
anger. I sådana fall bör konsumenten stå för risken om varorna kommer bort eller 
skadas efter den tidpunkt för leverans som avtalats med näringsidkaren.

(39) Näringsidkaren bör vara ansvarig gentemot konsumenten om varorna inte är 
avtalsenliga. Varor bör presumeras vara avtalsenliga om de uppfyller vissa villkor 
som huvudsakligen gäller varornas kvalitet. Den kvalitet och prestanda som 
konsumenten rimligen kan förvänta sig beror bland annat på om varorna är nya eller 
begagnade och på varornas förväntade livslängd. Bristande avtalsenlighet hos en 
vara bör presumeras även om det rör sig om en felaktig eller ofullständig leverans. 

(39a) Om bristande avtalsenlighet hos en vara föreligger bör konsumenten ha rätt att 
kräva att varan försätts i avtalsenligt skick, varvid konsumenten kan välja mellan 
reparation och utbyte; i annat fall bör konsumenten ha rätt till prisavdrag eller 
hävning av avtalet.

(40) Konsumenten kan till att börja med kräva att säljaren reparerar varan eller byter 
ut den, såvida inte sådana påföljder är omöjliga eller oproportionella. Huruvida en 
påföljd är oproportionell bör fastställas objektivt. En påföljd är oproportionell om 
den i jämförelse med en annan påföljd skulle åsamka säljaren kostnader som är 
orimliga; för att kostnaderna ska anses orimliga bör kostnaderna för den ena 
påföljden vara avsevärt högre än kostnaderna för den andra. Om en vara inte är 
avtalsenlig bör konsumenten för det första ha möjlighet att kräva att näringsidkaren 
antingen reparerar eller byter ut varan, såvida näringsidkaren inte bevisar att dessa 
påföljder är olagliga, omöjliga eller orsakar näringsidkaren en oproportionell börda. 
Näringsidkarens börda bör fastställas objektivt med beaktande av näringsidkarens 
kostnader för att avhjälpa den bristande avtalsenligheten, varornas värde och den 
bristande avtalsenlighetens omfattning. Brist på reservdelar bör inte vara en giltig 
orsak för näringsidkare att inte avhjälpa bristande avtalsenlighet inom en rimlig tid 
eller utan en oproportionell börda.

(41) Konsumenten bör inte stå för några kostnader för att avhjälpa bristande 
avtalsenlighet, till exempel frakt-, arbets- och materialkostnader samt kostnader för 
att konsumenten i lämplig omfattning själv avhjälper den bristande 
avtalsenligheten. Konsumenten bör inte heller ersätta näringsidkaren för 
användningen av felaktiga varor.

(42) Om näringsidkaren har vägrat eller mer än en gång har underlåtit att avhjälpa den 
bristande avtalsenligheten bör Konsumenten bör ha rätt att fritt välja vilken som helst 
av de påföljder som står till buds om han eller hon inte har rätt till reparation eller 
utbyte. Näringsidkarens vägran kan vara uttrycklig eller underförstådd, vilket i det 
senare fallet innebär att näringsidkaren inte svarar på eller inte beaktar konsumentens 
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begäran om avhjälpande av den bristande avtalsenligheten. Medlemsstaterna bör ha 
möjlighet att anta eller behålla nationella bestämmelser för fritt val av påföljd vid 
bristande avtalsenlighet, i syfte att garantera en högre skyddsnivå för 
konsumenterna. För att skydda konsumenterna måste dessa åtgärder emellertid 
vara absolut nödvändiga, proportionella och effektiva. 

(42a) Om näringsidkaren i egenskap av slutlig säljare är ansvarig gentemot 
konsumenten till följd av handlande eller underlåtenhet av tillverkaren bör man se 
till att näringsidkaren i egenskap av slutlig säljare kan rikta anspråk mot den eller 
de ansvariga personerna i avtalskedjan. I detta syfte bör det i medlemsstaternas 
nationella bestämmelser fastställas vem som är ansvarig samt vilka förfaranden 
och villkor som gäller. 

(42b) I fall av bristande avtalsenlighet bör konsumenten ha rätt till en ansvarstid på två 
år. Till konsumentens fördel bör det falsifierbart presumeras att bristande 
avtalsenlighet som uppträtt inom sex månader efter riskens övergång redan 
förelegat vid tidpunkten för riskens övergång. Medlemsstaterna bör ha möjlighet 
att anta eller behålla nationella bestämmelser för ansvarstider, frister för omvänd 
bevisbörda eller särskilda regler för avsevärt bristande avtalsenlighet som 
framkommer efter ansvarstidens utgång, i syfte att garantera en högre skyddsnivå 
för konsumenterna. För att skydda konsumenterna måste dessa åtgärder emellertid 
vara absolut nödvändiga, proportionella och effektiva. 

(43) Enligt direktiv 1999/44/EG får medlemsstaterna fastställa en tidsfrist på minst två 
månader under vilken konsumenten ska upplysa näringsidkaren om eventuell 
bristande avtalsenlighet. Skillnaderna mellan genomförandelagstiftningarna har 
skapat handelshinder. Det är därför nödvändigt att ta bort denna regleringsmöjlighet 
och öka den rättsliga säkerheten genom att ålägga konsumenterna att upplysa 
näringsidkaren om bristande avtalsenlighet senast två månader efter den dag då den 
upptäcktes.

(44) Vissa näringsidkare eller tillverkare erbjuder konsumenter garantier. För att 
säkerställa att konsumenterna inte vilseleds bör garantierna innehålla viss 
information som omfattar garantiernas giltighetstid och geografiska tillämpning samt 
en uppgift om att garantierna inte påverkar konsumentens lagstadgade rättigheter 
inom ramen för gällande nationella bestämmelser.

(45) Konsumenterna behöver skyddas mot oskäliga avtalsvillkor som inte har avtalats 
separat, t.ex. standardvillkor i avtal. Bestämmelserna om oskäliga villkor bör inte 
gälla villkor som konsumenten har godtagit efter förhandling. Erbjudanden om att 
välja mellan olika avtalsvillkor som har utformats av näringsidkaren eller av en tredje 
part för näringsidkarens räkning bör inte betraktas som förhandling.

(46) Bestämmelserna om oskäliga avtalsvillkor bör inte gälla avtalsvillkor som direkt eller 
indirekt återspeglar bindande författningsföreskrifter i medlemsstaterna och som är 
förenliga med gemenskapslagstiftningen. Liknande villkor som återspeglar principer 
eller bestämmelser i internationella konventioner som gemenskapen eller 
medlemsstaterna har tillträtt, särskilt inom transportområdet, bör inte underkastas 
någon skälighetsprövning.

(47) Konsumentavtal bör vara formulerade på ett klart och begripligt språk och vara väl 
läsbara. Näringsidkarna bör fritt få välja teckentyp eller teckenstorlek för 
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avtalsvillkoren. Konsumenten bör ges möjlighet att läsa villkoren innan avtalet ingås. 
Denna möjlighet bör kunna ges konsumenten genom att han eller hon på begäran får 
villkoren (vid avtal i fasta affärslokaler), genom att villkoren på annat sätt görs 
tillgängliga får tillgång till villkoren (t.ex. på näringsidkarens webbplats vid 
distansavtal) eller genom att standardvillkoren de bifogas beställningsformuläret
avtalshandlingen (vid avtal utanför fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör begära 
konsumentens uttryckliga samtycke till alla betalningar utöver ersättning för 
näringsidkarens huvudsakliga avtalsförpliktelse. Att utgå från att samtycke föreligger 
genom att tillämpa system för aktivt utträde, till exempel förmarkerade rutor på 
webbsidor, bör vara förbjudet.

(48) Vid bedömningen av god sed bör särskild hänsyn tas till parternas inbördes 
styrkeförhållande i förhandlingshänseende, huruvida konsumenten lockades att 
acceptera villkoren och huruvida varorna eller tjänsterna såldes eller levererades 
enligt konsumentens särskilda beställning. Näringsidkaren kan uppfylla kravet på god 
sed när han eller hon agerar lojalt och rättvist med den andra parten vars berättigade 
intressen han eller hon bör beakta.

(49) Vid tillämpningen av detta direktiv bör varken skäligheten i de villkor som anger 
huvudföremålet för avtalet eller skäligheten i förhållandet mellan kvalitet och pris på 
de levererade varorna eller tjänsterna bedömas, utom i de fall då villkoren inte 
uppfyller kraven på öppenhet. Huvudföremålet för avtalet och förhållandet mellan 
kvalitet och pris bör dock beaktas vid bedömningen av skäligheten i övriga villkor. I 
till exempel försäkringsavtal bör de villkor som tydligt definierar eller begränsar den 
försäkrade risken och försäkringsgivarens ansvar inte omfattas av en sådan 
bedömning, eftersom sådana begränsningar beaktas vid beräkningen av den premie 
som konsumenten ska betala.

(50) För att garantera rättslig säkerhet och förbättra den inre marknadens funktion bör 
direktivet innehålla två förteckningar över oskäliga villkor. I bilaga II finns en 
förteckning över villkor som alltid bör betraktas som oskäliga. I bilaga III finns en 
förteckning över villkor som bör betraktas som oskäliga om inte näringsidkaren kan 
styrka motsatsen. Dessa förteckningar bör gälla i alla medlemsstater. 
Medlemsstaterna kan dock anta eller behålla bestämmelser för att förklara att 
ytterligare avtalsvillkor alltid ska betraktas som oskäliga eller som villkor som 
presumeras vara oskäliga. För att skydda konsumenterna måste dessa åtgärder 
emellertid vara absolut nödvändiga, proportionella och effektiva.

(51) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet 
med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall 
tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter5.

(52) Kommissionen bör särskilt ha befogenhet att ändra bilagorna II och III om 
avtalsvillkor som ska anses eller presumeras vara oskäliga. Eftersom dessa åtgärder 
har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, 
måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

(53) Kommissionens befogenhet att ändra bilagorna II och III bör utnyttjas för att 
garantera en enhetlig tillämpning av bestämmelserna om oskäliga villkor genom att 

                                               
5 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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dessa bilagor kompletteras med avtalsvillkor som alltid bör betraktas som oskäliga 
eller som bör betraktas som oskäliga såvida näringsidkaren inte har styrkt motsatsen.

(54) Medlemsstaterna bör få använda de begrepp de önskar i nationell avtalsrätt, förutsatt 
att de uppfyller syftet att oskäliga avtalsvillkor inte bör vara bindande för 
konsumenten.

(55) Medlemsstaterna bör se till att deras domstolar eller förvaltningsmyndigheter 
förfogar över lämpliga och effektiva medel som förhindrar fortsatt tillämpning av 
oskäliga villkor i konsumentavtal.

(56) I enlighet med fördraget föreskrivs i direktivet en hög konsumentskyddsnivå. Inget i 
detta direktiv bör hindra näringsidkare från att erbjuda konsumenterna avtalsvillkor 
som ger ett bättre skydd än vad som föreskrivs i detta direktiv.

(57) Personer eller organisationer som enligt nationell lagstiftning anses ha ett berättigat 
intresse av att tillvarata konsumenternas rättigheter i avtalsförhållanden bör ges 
möjlighet att inleda förfaranden inför domstol eller hos en förvaltningsmyndighet 
med behörighet att fatta beslut som rör klagomål eller att inleda lämpliga rättsliga 
förfaranden.

(58) Medlemsstaterna måste fastställa påföljder vid överträdelse av bestämmelserna i 
detta direktiv och se till att dessa påföljder verkställs. Påföljderna bör vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

(59) Konsumenten bör inte fråntas det skydd som följer av detta direktiv. Om tillämplig 
lag för avtalet är lagen i ett tredjeland bör Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 593/2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I-förordningen) 
tillämpas för att avgöra om konsumenten får behålla det skydd som följer av detta 
direktiv.

(60) Europeiska kommissionen kommer att undersöka hur man på lämpligaste sätt ser till 
att alla konsumenter informeras om sina rättigheter på försäljningsstället.

(61) Eftersom affärsmetoder som innebär att varor eller tjänster levereras till konsumenter 
utan föregående beställning är förbjudna enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas 
av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av 
rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 
98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2006/2004 (direktivet om otillbörliga affärsmetoder)6 men inga påföljder i 
avtalsförhållanden föreskrivs för sådana affärsmetoder, måste det i det här direktivet 
införas en påföljd som innebär att konsumenten befrias från fullgörande av 
motprestation vid sådana leveranser utan föregående beställning.

(61a) Man bör planera för ett förfarande för ömsesidig utvärdering inom vars ram 
medlemsstaterna, inom tidsfristen för införlivande av detta direktiv, inledningsvis 
måste se över sin lagar och andra bestämmelser för att fastställa vilka 
fördragsenliga strängare föreskrifter i deras rättssystem som ska behållas eller 
antas i syfte att garantera en högre skyddsnivå för konsumenterna. Senast vid 
slutet av tidsfristen för införlivande av detta direktiv bör medlemsstaterna utarbeta 

                                               
6 EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
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en rapport om resultatet av denna genomgång. Varje rapport bör översändas till 
samtliga övriga medlemsstater och berörda parter. Medlemsstaterna har 
sex månader på sig att lämna synpunkter på rapporterna. Senast ett år efter 
utgången av tidsfristen för införlivande av detta direktiv, och därefter vart 
tredje år, bör kommissionen utarbeta en sammanfattande rapport, i förekommande 
fall med förslag till lagstiftning. Vid behov bör kommissionen bistå 
medlemsstaterna när gemensamma metoder utarbetas.

(61b) För att se till att en hög konsumentskyddsnivå garanteras i alla medlemsstater bör 
man uppmuntra personer och organisationer som har ett berättigat intresse av att 
skydda konsumenter att meddela medlemsstaterna och kommissionen resultaten av 
sina bedömningar och avge icke-bindande rekommendationer, så att dessa kan 
beaktas i samband med översynen av detta direktiv.

(62) Direktiv 2002/58/EG reglerar icke begärd kommunikation och föreskriver en hög 
konsumentskyddsnivå. Motsvarande bestämmelser om samma sak i artikel 10 i 
direktiv 97/7/EG bör utgå.

(63) Detta direktiv bör ses över om hinder för den inre marknaden konstateras. Översynen 
kan leda till att kommissionen lägger fram ett förslag om ändring av detta direktiv, 
som också kan omfatta ändringar av annan konsumentskyddslagstiftning i enlighet 
med kommissionens åtagande i sin konsumentpolitiska strategi om att se över 
regelverket för att uppnå en hög gemensam konsumentskyddsnivå.

(64) Direktiven 85/577/EEG, 93/13/EEG och 97/7/EG samt direktiv 1999/44/EG bör 
upphävas.

(65) Eftersom målen för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv 
inte utöver vad som är nödvändigt för att undanröja hindren på den inre marknaden 
och uppnå en hög gemensam konsumentskyddsnivå.

(66) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns bland annat i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(…)

Kapitel IV

Andra särskilda konsumenträttigheter i köpeavtal

Artikel 21

Tillämpningsområde

1. Detta kapitel ska tillämpas på köpeavtal. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 24.5 ska detta kapitel tillämpas endast på varorna i sådana avtal där 
avtalsföremålet är både varor och tjänster. Till köpeavtal i direktivets mening 
räknas också

2. Detta kapitel ska också tillämpas på avtal om tillhandahållande av varor som ska 
framställas eller tillverkas.

3. Detta kapitel ska inte tillämpas på reservdelar som en näringsidkare byter ut för att 
avhjälpa varors bristande avtalsenlighet genom reparation enligt artikel 26.

4. Medlemsstaterna får besluta om att inte tillämpa Detta kapitel ska inte tillämpas på
försäljning av begagnade varor som säljs vid offentliga auktioner.

Artikel 22

Leverans

1. Såvida parterna inte har kommit överens om något annat ska näringsidkaren 
leverera varorna senast 30 dagar från den dag då avtalet ingås genom att överföra 
den fysiska besittningen av varorna till konsumenten eller till en tredje part, dock ej 
transportföretaget, som konsumenten anger.

2. Om näringsidkaren inte fullgör sin skyldighet att leverera varorna ska får 
konsumenten på ett varaktigt medium uppmana näringsidkaren att genomföra 
leveransen inom en tidsfrist som är lämplig med hänsyn till omständigheterna 
och som inte får vara kortare än sju dagar, samt meddela näringsidkaren sin 
avsikt att frånträda köpeavtalet om leveransen uteblir. Om denna frist löper ut 
utan resultat ska konsumenten antas ha frånträtt köpeavtalet. En konsument som 
redan betalat ett pris ska ha rätt att senast sju dagar från den leveransdag som 
föreskrivs i punkt 1 dag då han eller hon frånträdde köpeavtalet få tillbaka alla 
belopp som har betalats. Konsumentens rätt att kräva skadestånd ska inte 
påverkas.

2a. Medlemsstaterna får anta eller behålla nationella bestämmelser om andra 
påföljder till konsumentens fördel då näringsidkaren inte genomför leveransen 
inom den rimliga tidsfrist som anges i punkt 2. 
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Artikel 23

Riskens övergång

1. Risken för att varor kommer bort eller skadas ska övergå till konsumenten när 
konsumenten eller en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten har 
angett fysiskt har tagit varorna i sin besittning.

2. Den risk som avses i punkt 1 ska övergå till konsumenten vid den tidpunkt för 
leveransen som parterna har kommit överens om, om konsumenten eller en tredje 
part, dock ej transportföretaget, som konsumenten har angett inte har vidtagit 
skäliga åtgärder för att fysiskt ta varorna i sin besittning.

Artikel 24

Avtalsenlighet

1. Näringsidkaren ska vara skyldig att leverera varorna till konsumenten i enlighet 
med köpeavtalet.

2. Levererade varor ska presumeras vara avtalsenliga om de uppfyller följande villkor:
a) De stämmer överens med den beskrivning som näringsidkaren har lämnat och 

har samma egenskaper som de varor som näringsidkaren har visat 
konsumenten som prov eller modell,

b) de är lämpliga för det särskilda ändamål för vilket konsumenten behöver dem 
och som konsumenten informerade näringsidkaren om vid tidpunkten för 
avtalets ingående och som näringsidkaren har godtagit,

c) de är lämpliga för de ändamål för vilka varor av samma slag vanligen används, 
eller

d) de har den kvalitet och de prestanda som varor av samma slag vanligen har och 
som konsumenten rimligen kan förvänta sig med hänsyn till varornas art och 
med beaktande av eventuella offentliga uttalanden om varornas särskilda 
egenskaper som gjorts av näringsidkaren, tillverkaren eller dennes företrädare, 
särskilt i reklam eller på märkningen.

3. Bristande avtalsenlighet enligt denna artikel ska inte anses föreligga om 
konsumenten vid tidpunkten för avtalets ingående kände till eller rimligen borde ha 
känt till den bristande avtalsenligheten, eller om den bristande avtalsenligheten 
beror på det material som tillhandahållits av konsumenten.

4. Näringsidkaren ska inte vara bunden av offentliga uttalanden enligt punkt 2 d om 
han visar att någon av följande situationer förelåg:

a) Näringsidkaren kände inte till eller kunde rimligen inte känna till uttalandet i 
fråga.

b) Uttalandet hade vid tidpunkten för avtalets ingående rättats till.
c) Beslutet att köpa varorna skulle inte ha kunnat påverkas av uttalandet.
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5. Sådan bristande avtalsenlighet som beror på felaktigt installerade varor ska 
betraktas som jämställas med bristande avtalsenlighet hos varorna om 
installationen omfattas av köpeavtalet avseende varorna och varorna installerades 
av näringsidkaren eller på dennes ansvar. Detta ska även gälla om konsumenten 
installerar en vara som är avsedd att installeras av konsumenten och den felaktiga 
installationen beror på ett fel i installationsanvisningarna.

Artikel 25

Juridiska rättigheter – Ansvar för bristande avtalsenlighet

Näringsidkaren ska vara ansvarig gentemot konsumenten för all bristande avtalsenlighet som 
föreligger vid den tidpunkt då risken övergår till konsumenten.

Artikel 26

Påföljder vid bristande avtalsenlighet

1. Vid bristande avtalsenlighet När varor inte är avtalsenliga ska konsumenten i 
enlighet med punkterna 2–5 ha rätt att antingen
a) få den bristande avtalsenligheten avhjälpt varan återställd till avtalsenlighet

genom reparation eller utbyte i enlighet med punkterna 2, 3 och 5, eller
b)  få ett rimligt prisavdrag eller häva köpeavtalet i enlighet med punkterna 4, 5 

och 5a.
c) häva avtalet.

2. Inledningsvis kan konsumenten kräva att näringsidkaren får välja att avhjälpa den 
bristande avtalsenligheten antingen genom genomför en reparation av varan eller 
ett utbyte, såvida detta inte är omöjligt eller oproportionellt.

3. En påföljd enligt punkt 2 ska betraktas som oproportionell om den skulle 
förorsaka kostnader för näringsidkaren vilka Om näringsidkaren har bevisat att 
avhjälpande av den bristande avtalsenligheten genom reparation eller utbyte är 
olagligt, omöjligt eller skulle orsaka näringsidkaren en orimlig börda, får 
konsumenten välja att få ett prisavdrag eller avtalet hävt. En näringsidkares börda 
ska anses vara orimlig om den i jämförelse med ett prisavdrag eller hävning av 
avtalet medför kostnader som inte står i rimlig proportion till varornas värde om de 
hade varit avtalsenliga och till bristernas omfattning.

a) med beaktande av varans värde om ingen bristande avtalsenlighet hade 
förelegat,
b) med beaktande av betydelsen av den bristande avtalsenligheten och
c) efter bedömning av frågan om en alternativ påföljd (reparation eller utbyte) 

skulle kunna användas utan väsentlig olägenhet för konsumenten,
skulle vara orimliga i jämförelse med den alternativa påföljden (reparation eller 
utbyte).
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Reparationen eller utbytet måste genomföras inom en rimlig tidsfrist och utan 
väsentlig olägenhet för konsumenten.  Konsumenten får häva avtalet bara om den 
bristande avtalsenligheten inte är ringa.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5b får konsumenten kräva ett 
rimligt prisavdrag eller hävning av köpeavtalet får fritt välja alternativ enligt 
punkt 1 om någon av följande situationer föreligger:
a) Konsumenten har inte rätt till vare sig reparation eller utbyteNäringsidkaren 

har underförstått eller uttryckligen vägrat att avhjälpa den bristande 
avtalsenligheten.

b) Näringsidkaren har inte avhjälpt den bristande avtalsenligheten inom rimlig tid.
c) Näringsidkaren har försökt att avhjälpa avhjälpt den bristande avtalsenligheten 

och därmed orsakat väsentlig olägenhet för konsumenten.
d) Samma fel har uppstått mer än en gång inom en kort tidsperiod.

5. Den väsentliga olägenheten för konsumenten och den tid som näringsidkaren 
rimligen behöver för att avhjälpa den bristande avtalsenligheten ska bedömas med 
hänsyn till varans art och det ändamål som konsumenten haft varornas art eller 
det ändamål för vilket konsumenten förvärvade varorna i enlighet med 
artikel 24.2 b.

5a. Konsumenten har inte rätt att häva köpeavtalet om bristen på avtalsenlighet är 
ringa.

5b. Medlemsstaterna får anta eller behålla nationella bestämmelser som ger 
konsumenterna möjlighet att i samband med bristande avtalsenlighet fritt välja 
någon av påföljderna enligt punkt 1, i syfte att garantera en högre skyddsnivå för 
konsumenterna. För att på lämpligt sätt skydda konsumenterna måste dessa 
åtgärder emellertid vara absolut nödvändiga, proportionella och effektiva.

Artikel 27

Kostnader och skadestånd

1. Konsumenten ska ha rätt att få den bristande avtalsenligheten avhjälpt utan 
kostnader.

1a. Även kostnader för att konsumenten själv avhjälper den bristande 
avtalsenligheten ska näringsidkaren betala tillbaka till konsumenten i lämplig 
omfattning. 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel får 
konsumenten begära skadestånd för alla förluster som inte gottgjorts i enlighet med 
artikel 26.
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Artikel 27a

Rätt till återkrav

När näringsidkaren i egenskap av slutlig säljare är ansvarig gentemot konsumenten på 
grund av sådan bristande avtalsenlighet som beror på handlande eller underlåtenhet av 
tillverkaren, en säljare i tidigare led i samma avtalskedja eller någon annan mellanhand, 
ska näringsidkaren i egenskap av slutlig säljare ha rätt att rikta anspråk mot den eller de 
personer i avtalskedjan som är ansvariga. Frågan om vilken eller vilka ansvariga personer 
näringsidkaren i egenskap av slutlig säljare kan rikta anspråk mot ska, liksom frågan om 
vilka åtgärder och villkor som därvid ska gälla, avgöras enligt nationell lag.

Artikel 28

Tidsfrister och bevisbörda

1. Näringsidkaren ska anses ansvarig enligt artikel 25 när den bristande 
avtalsenligheten visar sig inom två år från den tidpunkt då risken övergick till 
konsumenten.

2. När näringsidkaren har avhjälpt den bristande avtalsenligheten genom utbyte ska 
näringsidkaren anses ansvarig enligt artikel 25 om bristande avtalsenlighet visar sig 
inom två år från den tidpunkt då konsumenten eller en tredje part som konsumenten 
angett fysiskt tog de utbytta varorna i sin besittning.

3. När det gäller begagnade varor får näringsidkaren och konsumenten komma 
överens om en kortare ansvarstid, dock inte kortare än ett år.

4. För att få utnyttja sina rättigheter enligt artikel 25 ska konsumenten upplysa 
näringsidkaren om den bristande avtalsenligheten senast två månader efter upptäckt 
av den bristande avtalsenligheten.

5. Om inte motsatsen bevisas, ska bristande avtalsenlighet som visar sig inom 
sex månader från tidpunkten för riskens övergång till konsumenten presumeras ha 
förelegat vid den tidpunkten, utom när denna presumtion är oförenlig med varans 
och den bristande avtalsenlighetens art.

5a. Medlemsstaterna får anta eller behålla nationella bestämmelser om förlängd 
ansvarstid, förlängda tidsfrister för omvänd bevisbörda eller särskilda regler för 
avsevärt bristande avtalsenlighet som framkommer efter ansvarstidens utgång, i 
syfte att garantera en högre skyddsnivå för konsumenterna. För att på lämpligt 
sätt skydda konsumenterna måste dessa åtgärder emellertid vara absolut 
nödvändiga, proportionella och effektiva.
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Artikel 29

Garantier

1. En garanti ska vara bindande för garantigivaren enligt de villkor som anges i 
garantibeviset. Om garantibevis saknas ska garantin vara bindande enligt de villkor 
som anges i reklamen för garantin.

2. Garantibeviset ska vara formulerat på ett klart och begripligt språk och vara väl 
läsbart. Det ska innehålla uppgift om

a) konsumentens juridiska rättigheter inom ramen för gällande nationella 
bestämmelser enligt artikel 26 och en tydlig uppgift om att dessa rättigheter 
inte påverkas av garantin,

b) garantins omfattning och villkoren för att framställa anspråk, särskilt 
giltighetstid, geografisk omfattning och garantigivarens namn och adress,

c) att garantin, i tillämpliga fall, inte kan föras över till en köpare i efterföljande 
led, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 32 och 35 och punkt 1 j i 
bilaga III.

3. Om konsumenten så begär ska näringsidkaren göra garantibeviset tillgängligt på ett 
varaktigt medium.

4. Om kraven i punkt 2 eller 3 inte uppfylls ska detta inte påverka garantins giltighet.

Kapitel V

Konsumenträttigheter avseende avtalsvillkor

Artikel 30

Tillämpningsområde

1. Detta kapitel ska tillämpas på avtalsvillkor i avtal mellan näringsidkare och 
konsumenter som inte varit föremål för individuell förhandling. Ett avtalsvillkor 
ska alltid anses inte ha varit föremål för individuell förhandling om det 
näringsidkaren eller en tredje part har utformat utformats i förväg och som
konsumenten därför, särskilt inom ramen för ett på förhand utarbetat 
standardavtal, inte kunnat påverka innehållet i villkoret. godtagit utan att ha 
kunnat påverka villkorens innehåll, särskilt när sådana avtalsvillkor ingår i på 
förhand utformade standardavtal

2. Det faktum att konsumenten har haft möjlighet att påverka vissa aspekter av 
ett avtalsvillkor eller ett särskilt villkor varit föremål för individuell förhandling
ska inte utesluta att detta kapitel tillämpas på övriga delar av andra avtalsvillkor 
som ingår i avtalet, såvida det enligt en sammanfattande bedömning rör sig om ett 
på förhand utarbetat standardavtal.

3. Detta kapitel ska inte tillämpas på avtalsvillkor som återspeglar bindande 
författningsföreskrifter som följer gemenskapslagstiftningen eller bestämmelser 
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eller principer i internationella konventioner som unionen eller medlemsstaterna 
har tillträtt.

Artikel 31

Krav på tydliga avtalsvillkor

1. Avtalsvillkor ska vara avfattade formulerade på ett klart och begripligt språk och 
vara väl läsbara.

2. Avtalsvillkoren ska göras tillgängliga för konsumenten på ett sätt som ger 
konsumenten faktiska möjligheter att ta del av villkoren innan avtalet ingås, varvid 
hänsyn ska tas till det medel för distanskommunikation som används.

3. Näringsidkaren ska begära konsumentens uttryckliga samtycke till alla betalningar 
utöver den ersättning som fastställts för näringsidkarens huvudsakliga 
avtalsförpliktelse. Om näringsidkaren inte har fått konsumentens uttryckliga 
samtycke, men har utgått från detta genom att tillämpa standardval som 
konsumenten är tvungen att avvisa för att undvika kompletterande betalningar ska 
konsumenten ha rätt att få tillbaka sådana betalningar.

4. Medlemsstaterna får inte ställa några formella krav på hur avtalsvillkor i 
distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler ska formuleras eller göras 
tillgängliga för konsumenten.

Artikel 32

Allmänna principer

1. Om Ett avtalsvillkor ska inte finns upptaget i bilaga II eller III ska medlemsstaterna 
se till att det betraktas som oskäligt om det i strid med kravet på god sed medför en 
betydande obalans i parternas avtalsenliga rättigheter och skyldigheter till nackdel 
för konsumenten.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 34 och 38 ska frågan om ett 
avtalsvillkor är oskäligt bedömas med beaktande av vilken typ av varor eller 
tjänster produkter som avtalet avser och med hänsyn tagen, vid tiden för avtalets 
ingående, till alla omständigheter i samband med att avtalet ingicks samt till alla 
övriga villkor i avtalet eller något annat avtal som det är beroende av. Vid 
bedömningen av huruvida ett avtalsvillkor är skäligt ska den behöriga nationella 
myndigheten också beakta hur näringsidkaren utformade avtalet och hur det gjordes 
tillgängligt för konsumenten i enlighet med artikel 31.

3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på Bedömningen av om ett avtalsvillkor är 
oskäligt avser varken avtalets huvudföremål eller av huruvida priset respektive 
ersättningen för varorna respektive tjänsterna näringsidkarens huvudsakliga 
avtalsförpliktelse är skälig skäliga, förutsatt att näringsidkaren uppfyller alla krav i 
artikel 31 punkterna 1, 2 och 3.



PR\819690SV.doc 19/30 PE442.789v03-00

SV

Artikel 33

Bevisbörda

Om en näringsidkare påstår hävdar att ett standardavtalsvillkor avtalsvillkor har varit 
föremål för individuell förhandling ska näringsidkaren ha bevisbördan.

Artikel 34

Villkor som alltid betraktas som oskäliga

1. Medlemsstaterna ska se till att sådana avtalsvillkor som anges i förteckningen i 
bilaga II alltid betraktas som oskäliga. Den förteckningen över avtalsvillkor ska 
tillämpas i alla medlemsstater och får bara ändras i enlighet med artiklarna 39.2 och 
40.

1a. Medlemsstaterna får anta eller behålla bestämmelser i syfte att förklara att 
ytterligare avtalsvillkor alltid betraktas som oskäliga. För att på lämpligt sätt 
skydda konsumenterna måste dessa bestämmelser emellertid vara absolut 
nödvändiga, proportionella och effektiva.

Artikel 35

Villkor som presumeras vara oskäliga

1. Medlemsstaterna ska se till att sådana avtalsvillkor som anges i förteckningen i 
punkt 1 i bilaga III betraktas som oskäliga, såvida inte näringsidkaren har styrkt att 
de är skäliga i enlighet med artikel 32. Den förteckningen över avtalsvillkor ska 
tillämpas i alla medlemsstater och får bara ändras i enlighet med artiklarna 39.2 och 
40.

1a. Medlemsstaterna får anta eller behålla bestämmelser i syfte att förklara att 
ytterligare avtalsvillkor alltid betraktas som villkor som presumeras vara oskäliga. 
För att på lämpligt sätt skydda konsumenterna måste dessa bestämmelser 
emellertid vara absolut nödvändiga, proportionella och effektiva.

Artikel 36

Tolkning av villkor

1. Vid tveksamhet om ett avtalsvillkors innebörd ska den för konsumenten mest 
gynnsamma tolkningen gälla.

2. Denna artikel ska inte tillämpas i samband med de förfaranden som föreskrivs i 
artikel 38.2.



PE442.789v03-00 20/30 PR\819690SV.doc

SV

Artikel 37

Verkan av oskäliga avtalsvillkor

Avtalsvillkor som är oskäliga ska inte vara bindande för konsumenten. Avtalet ska fortsätta 
att vara bindande för parterna på samma grundval om det kan fortsätta att vara i kraft gälla
utan de oskäliga villkoren.

Artikel 38

Efterlevnad av bestämmelserna om oskäliga avtalsvillkor

1. Medlemsstaterna ska se till att det i konsumenternas och näringsidkarnas
konkurrenternas intresse finns lämpliga och effektiva medel för att sätta stopp för
hindra fortsatt tillämpning av oskäliga villkor i de avtal som en näringsidkare ingår 
med konsumenter.

2. De medel som anges i punkt 1 måste omfatta även rättsliga bestämmelser enligt 
vilka Särskilt personer eller organisationer som enligt nationell lagstiftning har ett 
berättigat intresse av att skydda konsumenter i överensstämmelse med nationella 
bestämmelser får vända sig till domstolar eller behöriga förvaltningsmyndigheter 
för att dessa ska avgöra om avtalsvillkor som utformats för allmän tillämpning är 
oskäliga samt använda sig av effektiva medel för att sätta stopp för användningen 
av sådana villkor.

3. Medlemsstaterna ska se till att domstolar eller förvaltningsmyndigheter kan 
tillämpa lämpliga och effektiva medel för att hindra näringsidkare från att fortsätta 
att tillämpa villkor som har konstaterats vara oskäliga.

4. De medel som avses i punkt 2 kan med beaktande av nationella bestämmelser
Medlemsstaterna ska se till att de rättsliga åtgärder som avses i punkterna 2 och 3 
får riktas, antingen separat eller gemensamt beroende på nationella processlagar,
riktas mot ett antal näringsidkare från samma näringsområde näringsgren eller 
deras sammanslutningar, som tillämpar eller rekommenderar tillämpning av 
likadana samma allmänna avtalsvillkor eller liknande villkor.

Artikel 39

Översyn av villkoren i bilagorna II och III

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de villkor som konstaterats vara 
oskäliga av de behöriga nationella myndigheterna och som de anser vara relevanta 
för ändring av detta direktiv i enlighet med punkt 2.

2. Mot bakgrund av de anmälningar som tas emot enligt punkt 1 ska kommissionen 
ändra bilagorna II och III. De åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar 
i detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 40.2.
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Kapitel VI

Allmänna bestämmelser

Artikel 40

Kommitté

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté för oskäliga villkor i konsumentavtal 
(nedan kallad kommittén).

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG7 tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det 
beslutet.

Artikel 41

Verkställighetsåtgärder

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga och effektiva medel för att 
säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna i detta direktiv.

2. De medel som avses i punkt 1 ska omfatta bestämmelser varigenom ett eller flera 
av följande organ, såsom de definierats i nationell lag, enligt den nationella lagen 
får väcka talan inför domstol eller behöriga förvaltningsmyndigheter för att se till 
att de nationella genomförandebestämmelserna för detta direktiv tillämpas:

a) Offentliga organ eller deras företrädare.
b) Konsumentorganisationer som har ett berättigat intresse av att skydda 

konsumenter.
c) Branschorganisationer som har ett berättigat intresse av att vidta åtgärder.

Artikel 42

Påföljder

1. Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om påföljder vid överträdelser av de 
nationella bestämmelser som antas enligt detta direktiv och ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

2. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den dag 
som anges i artikel 46 och alla senare ändringar som gäller dem utan dröjsmål.

                                               
7 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
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Artikel 43

Direktivets tvingande karaktär

Om tillämplig lag på avtalet är lagen i en medlemsstat får konsumenterna inte avstå från de 
rättigheter som de ges genom detta direktiv.

Artikel 44

Information

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att informera konsumenterna om de 
nationella bestämmelser genom vilka detta direktiv införlivas och ska, i förekommande fall, 
uppmuntra näringsidkare och utfärdare av branschregler att informera konsumenterna om sina 
branschregler.

Artikel 45

Leverans utan föregående beställning

Konsumenten ska vara befriad från fullgörande av motprestation vid leverans av produkter 
utan föregående beställning, i enlighet med förbudet i artikel 5.5 och punkt 29 i bilaga I till 
direktiv 2005/29/EG. Ett uteblivet svar från konsumentens sida efter en sådan leverans utan 
föregående beställning ska inte anses innebära samtycke.

Artikel 46

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska senast den [arton månader efter direktivets ikraftträdande] anta 
och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 
detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och 
detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den [två år efter direktivets 
ikraftträdande].

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till 
detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till centrala bestämmelser i 
nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
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Artikel 46a

Anmälningsskyldighet och ömsesidig utvärdering

1. Senast [vid införlivandeperiodens slut] och därefter vart tredje år ska 
medlemsstaterna för kommissionen lägga fram en rapport med följande uppgifter:

a) Texten till de ytterligare informationskrav som medlemsstaterna antar eller 
behåller i enlighet med artikel 5.3b och 5.3c.

b) Texten till avvikande nationella bestämmelser som medlemsstaterna antar eller 
behåller i enlighet med artikel 22.2a.

c) Texten till avvikande nationella bestämmelser som medlemsstaterna antar eller 
behåller i enlighet med artiklarna 26.5b och 28.5a. 

d) Texten till ytterligare avtalsvillkor som medlemsstaterna förklarar vara alltid 
oskäliga i enlighet med artikel 34.1a.

e) Texten till ytterligare avtalsvillkor som medlemsstaterna förklarar presumeras 
som oskäliga i enlighet med artikel 35.1a.

f) Texten till avgöranden av principiell betydelse – tillsammans med motsvarande 
motiveringar – som utfärdas av medlemsstaternas domstolar, medlare eller behöriga 
förvaltningsmyndigheter på det område som omfattas av tillämpningsområdet för 
detta direktiv.

2. När det gäller uppgifterna i punkt 1 a, b, c, d och e måste medlemsstaterna i detalj 
förklara varför de avvikande nationella bestämmelserna är absolut nödvändiga för 
att på lämpligt sätt skydda konsumenterna och varför de är proportionella och 
effektiva. Det enda kriteriet för bedömning av effektiviteten hos en avvikande 
nationell bestämmelse i konsumentskyddssyfte ska vara dels dess hanterbarhet i 
handelspraxis och dels den praktiska och rättsliga bevisföringen i framgångsrikt 
avslutade domstolsförfaranden.

3. Kommissionen ska se till att de uppgifter som avses i punkt 1 d och e är 
lättillgängliga för konsumenter och näringsidkare, exempelvis på en webbplats.

4. Kommissionen ska översända de rapporter som föreskrivs i punkt 1 till 
medlemsstaterna, vilka inom sex månader efter mottagandet ska lämna sina 
synpunkter på var och en av rapporterna. Samtidigt ska kommissionen samråda 
med berörda parter om rapporterna.
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Artikel 46b

Rapportering från konsumentskyddsansvariga

Personer eller organisationer som enligt nationell lagstiftning har ett berättigat intresse av 
att skydda konsumenter i enlighet med artikel 38.2 ska meddela kommissionen vilka 
resultat de kommer fram till i samband med sin bedömning av tillämpningen och följderna 
av detta direktiv.

Artikel 46c

Kommissionens rapport

Med beaktande av de yttranden som avses i artiklarna 46a.4 och 46b ska kommissionen 
senast [ett år efter införlivandeperiodens slut] och därefter vart tredje år lägga fram 
en omfattande rapport om tillämpningen av detta direktiv för Europaparlamentet och rådet. 
Denna rapport ska i förekommande fall åtföljas av förslag till anpassning av direktivet till 
utvecklingen på detta område.

Kapitel VII
Slutbestämmelser

Artikel 47

Upphävande

Direktiven 85/577/EEG, 93/13/EEG och 97/7/EG samt direktiv 1999/44/EG, i de ändrade 
lydelserna genom de direktiv som anges i bilaga IV, ska upphöra att gälla.
Hänvisningar till de upphävda direktiven ska anses som hänvisningar till det här direktivet 
och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 48

Översyn

Kommissionen ska se över detta direktiv och rapportera till Europaparlamentet och rådet 
senast den [insert same date as in the second subparagraph of Article 46(1) +five years].
Vid behov ska kommissionen lägga fram förslag för att anpassa direktivet till utvecklingen på 
området. Kommissionen får begära information från medlemsstaterna.

Artikel 49

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 
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Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 50

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande
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BILAGA II

AVTALSVILLKOR SOM ALLTID SKA BETRAKTAS SOM OSKÄLIGA

Avtalsvillkor som har följande syften eller verkan ska alltid betraktas som oskäliga:
a) Avtalsvillkor som undantar näringsidkaren från lagenligt ansvar eller begränsar 

dennes ansvar om konsumenten avlider eller drabbas av personskada till följd 
av näringsidkarens handlande eller underlåtenhet.

aa) Avtalsvillkor som undantar näringsidkaren från lagenligt ansvar eller 
begränsar dennes ansvar om föremål som tillhör konsumenten skadas till 
följd av näringsidkarens uppsåtliga eller grovt vårdslösa handlande eller 
underlåtenhet.

ab) Avtalsvillkor som ger näringsidkaren en kortare tidsfrist för att säga upp ett 
avtal med obestämd löptid än vad konsumenten beviljas.

b) Avtalsvillkor som begränsar näringsidkarens skyldighet att fullgöra åtaganden 
som gjorts av dennes företrädare eller som ställer upp något särskilt formellt 
krav villkor som uteslutande beror på näringsidkaren för fullgörande av dennes 
åtaganden.

c) Avtalsvillkor som utesluter eller inskränker konsumentens rätt att gå till 
domstol eller söka annan rättslig prövning, särskilt genom att kräva att 
konsumenten vid tvister enbart får utnyttja medlingsförfaranden som inte 
regleras i lag, att de bevis som står till konsumentens förfogande begränsas 
eller att konsumenten åläggs den bevisbörda som enligt gällande rätt åligger 
den andra avtalsparten.

ca) Avtalsvillkor som ger exklusiv behörighet för rättstvister om ett avtal till den 
domstol som är behörig i fråga om näringsidkarens hemvist, om inte denna 
domstol också är behörig i fråga om konsumentens hemvist.

cc) Avtalsvillkor som innebär att näringsidkaren efter eget godtycke får fastställa 
det pris på varor eller tjänster som ska bestämmas efter det att avtalet ingåtts.

d) Avtalsvillkor som inskränker konsumentens tillgång till bevismedel eller 
ålägger konsumenten en bevisbörda som enligt tillämplig lag ska ligga hos 
näringsidkaren.

e) Avtalsvillkor som ger näringsidkaren rätt att avgöra om den levererade varan 
eller tjänsten är avtalsenlig eller som ger näringsidkaren rätt att ensam tolka ett 
avtalsvillkor.

f) Avtalsvillkor som ger näringsidkaren möjlighet att avsluta eller ändra avtalet 
på grund av att valutan euro införs.
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BILAGA III

AVTALSVILLKOR SOM PRESUMERAS VARA OSKÄLIGA

1. Avtalsvillkor som har följande syften eller verkan ska presumeras vara oskäliga:
a) Avtalsvillkor som utesluter eller på ett otillbörligt sätt begränsar konsumentens 

juridiska rättigheter gentemot näringsidkaren eller någon annan part i de fall då 
näringsidkaren inte alls, bara delvis eller på ett bristfälligt otillräckligt sätt 
fullgör någon avtalsförpliktelse, inklusive konsumentens rätt att kompensera
kvitta en skuld till näringsidkaren med mot någon fordran som konsumenten 
eventuellt kan ha på näringsidkaren.

b) Avtalsvillkor som medger att näringsidkaren får behålla betalningar en 
betalning från en konsument om konsumenten inte ingår eller fullgör avtalet, 
utan att konsumenten ges rätt till motsvarande ersättningsbelopp från 
näringsidkaren om näringsidkaren inte ingår eller fullgör avtalet.

c) Avtalsvillkor som kräver att en konsument som inte fullgör sina skyldigheter 
ska betala ett oproportionellt högt skadestånd till ett belopp som väsentligen 
överstiger den skada som näringsidkaren har åsamkats.

d) Avtalsvillkor som medger att näringsidkaren ensidigt får säga upp avtalet efter 
eget godtycke utan att samma rätt ges till konsumenten och som medger att 
näringsidkaren, i de fall då denne själv säger upp avtalet, får behålla 
betalningar som tagits emot för prestationer som ännu inte levererats.

e) Avtalsvillkor som medger att näringsidkaren – utom vid allvarliga skäl – utan 
rimligt varsel får säga upp ett avtal med obegränsad löptid, utom vid allvarliga 
avtalsbrott från konsumentens sida.

f) Avtalsvillkor som automatiskt förlänger ett avtal med bestämd löptid om 
konsumenten inte uttalar sig däremot och där konsumenten, otillbörligt lång tid 
i förväg i förhållande till slutet på löptiden för avtalet, måste meddela att han 
eller hon inte förlänger säger upp avtalet vid utgången av varje 
förlängningsperiod.

g) Avtalsvillkor som ger näringsidkaren rätt att höja priset det pris som avtalades 
med konsumenten när avtalet ingicks utan att konsumenten har rätt att säga upp 
avtalet, om det slutliga priset är för högt i förhållande till det pris som 
avtalades när avtalet ingicks.

h) Avtalsvillkor som förpliktar konsumenten att fullgöra alla sina skyldigheter 
även om inte näringsidkaren uppfyller fullgör alla sina skyldigheter.

i) Avtalsvillkor som ger näringsidkaren möjlighet att utan konsumentens 
samtycke överlåta sina avtalsförpliktelser till tredje part, om detta eventuellt 
medför att konsumentens säkerhet minskar.

j) Avtalsvillkor som begränsar konsumentens rätt att sälja varor vidare genom att 
begränsa möjligheten att överföra eventuella garantier som lämnats av 
näringsidkaren.
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k) Avtalsvillkor som ger näringsidkaren rätt att ensidigt ändra avtalsvillkoren
utan något giltigt skäl som anges i avtalet , inklusive varans eller tjänstens 
egenskaper.

ka) Avtalsvillkor som ger näringsidkaren rätt att ensidigt och utan något giltigt 
skäl ändra någon egenskap hos den vara eller tjänst som ska levereras.

l) Avtalsvillkor som ensidigt ändrar avtalsvillkor som på ett varaktigt medium 
lämnats till konsumenten genom avtalsvillkor på nätet som konsumenten inte 
har godtagit.

la) Avtalsvillkor som innebär att ett avtal görs bindande för konsumenten medan 
näringsidkarens prestationer är underkastade villkor vars uppfyllande beror 
endast på dennes vilja.

lb) Avtalsvillkor som innebär att konsumenten oåterkalleligen presumeras godta 
villkor som denne inte haft någon verklig möjlighet att ta del av innan avtalet 
ingicks.

2. Punkt 1 e strider inte mot ska inte tillämpas på villkor som innebär att en leverantör 
av finansiella tjänster förbehåller sig rätten att utan varsel ensidigt och – om det 
finns ett giltigt skäl – utan varsel säga upp ett avtal med obestämd löptid, förutsatt 
att leverantören näringsidkaren är skyldig att omedelbart informera den eller de 
andra avtalsparterna om detta.

3. Punkt 1 e, g och ka ska inte tillämpas på
a) transaktioner med överlåtbara värdepapper, finansiella instrument och andra 

varor eller tjänster där priset är kopplat till förändringar i en börskurs, ett 
börsindex eller en kapitalmarknadsränta som näringsidkaren inte kan påverka,

b) avtal om köp eller försäljning av utländsk valuta, resecheckar eller 
internationella postanvisningar i utländsk valuta,

c) lagliga prisindexklausuler, under förutsättning att metoden för 
prissvängningarna beskrivs tydligt.

3a. Punkt 1 g ska inte hindra lagenliga prisindexeringsklausuler, under förutsättning 
att riktlinjerna för prissvängningarna beskrivs tydligt.

4. Punkt 1 k strider inte mot avtalsvillkor som ska inte tillämpas på
a) villkor som innebär att en leverantör av finansiella tjänster förbehåller sig 

rätten att utan varsel om det finns giltigt skäl, ändra den räntesats som 
konsumenten ska betala eller erhålla eller andra kostnader för finansiella 
tjänster, förutsatt att leverantören är skyldig att snarast möjligt informera den 
eller de andra avtalsparterna om detta och att de andra avtalsparterna
omedelbart kan säga upp avtalet,

b) transaktioner med överlåtbara värdepapper, finansiella instrument och andra 
varor eller tjänster där priset är kopplat till förändringar i en börskurs, ett 
börsindex eller en kapitalmarknadsränta som näringsidkaren inte kan påverka,

c) avtal om köp eller försäljning av utländsk valuta, resecheckar eller 
internationella postanvisningar i utländsk valuta,
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d) villkor som innebär att näringsidkaren förbehåller sig rätten att ensidigt ändra 
villkoren i ett avtal med obestämd löptid, förutsatt att näringsidkaren är skyldig 
att med skäligt varsel informera konsumenten och att konsumenten kan säga 
upp avtalet.



PE442.789v03-00 30/30 PR\819690SV.doc

SV

BILAGA IV
Upphävda direktiv med efterföljande ändringar

(enligt artikel 47)
Rådets direktiv 85/577/EEG av den 
20 december 1985 för att skydda 
konsumenten i de fall då avtal ingås utanför 
fasta affärslokaler

EGT L 372, 31.12.1985, s. 31.

Rådets direktiv 93/13/EEG av den 
5 april 1993 om oskäliga villkor i 
konsumentavtal

EGT L 95, 21.4.1993, s. 29.

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/65/EG
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/29/EG
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/64/EG av den 
13 november 2007

EGT L 144, 4.6.1997, s. 19.

EGT L 271, 9.10.2002, s. 16.

EUT L 149, 11.6.2005, s. 29.

EUT L 319, 5.12.2007, s. 1.

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/44/EG

EGT L 171, 7.7.1999, s. 12.

BILAGA IV
JÄMFÖRELSETABELL

(läggs till i ett senare skede)


