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RÅDETS DIREKTIV 93/ 13/EEG
av den 5 april 1993

om oskäliga villkor i konsumentavtal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RAD HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i

Detta kommer att hjälpa varu- och tjänsteleverantörerna
att sälja varor och tillhandahålla tjänster, såväl i hemlandet
som på den inre marknaden . På så vis stimuleras konkur
rensen, vilket bidrar till ett ökat utbud för gemenskapens
medborgare i deras egenskap av konsumenter.

detta,

med beaktande av kommissionens förslag ('),
i samarbete med Europaparlamentet ^),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

Gemenskapens två konsumentpolitiska program (4) under
stryker vikten av att skydda konsumenterna mot oskäliga
avtalsvillkor. Detta skydd bör föreskrivas genom lagar och
andra författningar som antingen harmoniseras på gemen
skapsnivå eller antas direkt på den nivån .

yttrande (3), och

I enlighet med den princip som läggs fast under rubriken

med beaktande av följande:

"Skydd av konsumenternas ekonomiska intressen" i de två

Det är nödvändigt att besluta om åtgärder i syfte att
gradvis upprätta den inre marknaden före den 31
december 1992. Den inre marknaden omfattar ett område

utan inre gränser med fri rörlighet för varor, personer,
tjänster och kapital.
Medlemsstaternas lagar om avtalsvillkor mellan den som
säljer varor eller tillhandahåller tjänster å ena sidan och en
konsument å andra sidan är mycket olika. Följaktligen
skiljer sig de nationella marknaderna för försäljning av
varor och tillhandahållande av tjänster till konsumenter
från varandra och en snedvridning av konkurrensen kan
uppstå bland varu- och tjänsteföretagen, i synnerhet när
de verkar i andra medlemsstater.

Speciellt medlemsstaternas lagar om oskäliga villkor i
konsumentavtal uppvisar påtagliga skillnader.
Det åligger medlemsstaterna att se till att avtal som sluts
med konsumenter inte innehåller oskäliga villkor.

programmen skall den som förvärvar varor eller tjänster
skyddas mot att näringsidkaren missbrukar sin starka
ställning och speciellt mot ensidiga standardavtal och
oskäligt utelämnande av väsentliga rättigheter i avtalen.
Konsumenterna kan skyddas bättre genom att enhetliga
regler antas i fråga om oskäliga villkor. Dessa regler bör
gälla alla avtal som sluts mellan näringsidkare och konsu
menter. Detta direktiv skall därför inte göras tillämpligt
på bl.a. anställningsavtal, avtal om arvsrätt, avtal som
gäller familjerättsliga rättigheter samt avtal om upprät
tande och organisation av bolag.
Konsumenterna måste åtnjuta samma skydd vid både
muntliga och skriftliga avtal, och i det sistnämnda fallet
oavsett om villkoren finns i ett eller flera dokument.

Den nationella lagstiftningen medger för närvarande bara
en partiell harmonisering, och detta direktiv täcker endast
avtalsvillkor

Konsumenterna

känner

normalt

inte

till

de

andra

medlemsländernas lagregler gällande avtal om försäljning
av varor eller tillhandahållande av tjänster. Denna brist på
kunskap kan få dem att avstå från direkta köp av varor
eller tjänster i en annan medlemsstat.
För att underlätta upprättandet av den inre marknaden
och skydda medborgaren i hans roll som konsument när
han förvärvar varor och tjänster genom avtal för vilka lagar
i andra medlemsländer än hans eget gäller är det väsent
ligt att eliminera oskäliga villkor från sådana avtal.
O EGT nr C 73, 24.3.1992, s. 7.
O EGT nr C 326, 16.12.1991 , s. 108 och
EGT nr C 21 , 25.1.1993.

o EGT nr C 159, 17.6.1991 , s. 34.

som

inte

förhandlats

fram

individuellt.

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att, med iakttagande av
fördraget, ge konsumenterna ett bättre skydd genom
strängare nationella bestämmelser än bestämmelserna i
detta direktiv.

Sådana författningsföreskrifter hos medlemsstaterna som
direkt eller indirekt reglerar villkoren för konsumentavtal
antas inte innehålla oskäliga villkor. Därför förefaller det
inte nödvändigt att villkor som avspeglar bindande författ
ningsföreskrifter och principer eller bestämmelser i inter
nationella

konventioner

som

medlemsstaterna

eller

gemenskapen har tillträtt underkastas bestämmelserna i
(4) EGT nr C 92, 25.4.1975, s. 1 och
EGT nr C 133, 3.6.1981 , s . 1 .
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detta direktiv. I det avseendet omfattar uttrycket
"bindande författningsföreskrifter" i artikel 1.2 även regler
som enligt lagstiftningen gäller mellan de avtalsslutande
parterna om inget annat har avtalats.

Medlemsstaterna måste dock se till att oskäliga villkor
inte ingår, speciellt som detta direktiv också gäller för
näringsverksamhet av offentlig karaktär.
Det är nödvändigt att fastställa allmänna kriterier för
bedömningen av om avtalsvillkor är oskäliga.
Bedömningen av om villkor är oskäliga eller inte enligt
dessa allmänna kriterier, särskilt i näringsverksamhet av
offentlig karaktär som tillhandahåller kollektiva tjänster
baserade på solidaritet mellan konsumenterna, måste
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Personer eller organisationer som anses ha ett befogat
intresse i saken enligt medlemsstatens lagstiftning skall ha
möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot standardvillkor i
avtal som sluts med konsumenter, i synnerhet oskäliga
villkor, antingen inför en domstol eller inför en förvalt
ningsmyndighet med behörighet att fatta beslut angående
klagomål eller att sätta igång en lämplig rättslig process.
Denna möjlighet innebär dock inte någon förhands
granskning av de allmänna villkoren inom en given
ekonomisk sektor.

Medlemsstaternas domstolar eller förvaltningsmyndigheter
måste förfoga över lämpliga och effektiva medel för att
förhindra fortsatt tillämpning av oskäliga villkor i konsu
mentavtal.

kompletteras med en metod för att göra en samlad
bedömning av de olika berörda intressena; detta grundar
kravet på god sed. Vid bedömningen av begreppet god sed
skall särskild hänsyn tas till parternas inbördes styrkeför
hållande i förhandlingshänseende, huruvida konsumenten
har uppmuntrats att acceptera villkoren och om varorna
eller tjänsterna sålts eller levererats på kundens särskilda
beställning. Näringsidkaren kan uppfylla kravet på god
sed genom att handla lojalt och rättvist mot den andre

parten, vars legitima intressen han måste beakta.
Den bifogade listan med avtalsvillkor kan vid tillämp
ningen av detta direktiv bara ses som vägledande. På

grund av direktivets karaktär av minimidirektiv får
medlemsstaterna genom sin nationella lagstiftning utöka

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

1.

Syftet med detta direktiv är att närma medlemssta

ternas lagar och andra författningar till varandra i fråga
om oskäliga villkor i avtal som sluts mellan en näringsid
kare och en konsument.

2. Avtalsvillkor som avspeglar bindande författningsfö
reskrifter samt bestämmelser eller principer i internatio
nella konventioner som medlemsstaterna eller gemen
skapen har tillträtt, särskilt inom transportområdet, är inte
underkastade bestämmelserna i detta direktiv.

eller begränsa räckvidden för dessa villkor.
Artikel 2

Varornas eller tjänsternas karaktär bör inverka på bedöm
ningen av villkorens oskälighet.

I detta direktiv avses med

Vid tillämpningen av detta direktiv skall inte bedöm
ningen av villkorens oskälighet omfatta villkor som

a) oskäliga villkor: avtalsvillkor som definieras i artikel 3,
b) konsument: en fysisk person som i samband med avtal

beskriver avtalets huvudföremål eller förhållandet mellan

som omfattas av detta direktiv handlar för ändamål

kvaliteten och priset på varorna eller tjänsterna. Avtalets

som faller utanför hans näring eller yrke,
c) näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som i

huvudföremål och förhållandet mellan kvaliteten och

priset kan likväl tas i beaktande vid bedömningen av
skäligheten hos andra villkor. Härav följer bl.a. att någon
sådan bedömning inte skall göras av villkor i försäkrings
avtal som tydligt definierar och begränsar den försäkrade
risken och försäkrarens förpliktelser, eftersom dessa
restriktioner beaktas vid beräkningen av den premie som
erläggs av konsumenten.
Avtalen skall formuleras på ett klart och begripligt språk
och konsumenten skall ha en reell möjlighet att granska
alla villkoren . I tveksamma fall skall den för konsumenten

mest gynnsamma tolkningen gälla.

samband med avtal som omfattas av detta direktiv
handlar för ändamål som har samband med hans

näring eller yrkesverksamhet, oavsett om den är
offentlig eller privat.
Artikel 3
1.

Ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för indivi

duell förhandling skall anses vara oskäligt om det i strid
med kravet på god sed medför en betydande obalans i
parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till
nackdel för konsumenten .

Medlemsstaterna skall säkerställa att oskäliga villkor inte

2.

förekommer i avtal som näringsidkare sluter med konsu

varit föremål för individuell förhandling om det har utar

menter. Om sådana villkor ändå förekommer skall de inte
vara bindande för konsumenten men avtalet skall fortsätta

att vara bindande för parterna på samma grunder, om det
kan bestå utan de oskäliga villkoren .

Det skall alltid anses att ett avtalsvillkor inte har

betats i förväg och konsumenten därför inte har haft

möjlighet att påverka villkorets innehåll; detta gäller
särskilt i samband med i förväg formulerade standardavtal.
Den omständigheten att vissa delar av ett villkor eller ett

Det finns en risk för att konsumenterna i vissa fall fråntas

särskilt villkor har varit föremål för individuell förhand

skyddet i detta direktiv genom att avtalet utpekar ett
tredje lands lag som den lag som skall tillämpas på
avtalet; bestämmelser skall därför tas med i detta direktiv

ling utesluter inte att denna artikel tillämpas på resten av
avtalet, om en samlad bedömning av avtalet leder till slut
satsen att det likväl rör sig om ett i förväg formulerat stan

för att avvärja denna risk.

dardavtal .
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Om en näringsidkare hävdar att ett standardvillkor har
varit föremål för individuell förhandling, har han bevis
bördan för sitt påstående.

3. Bilagan innehåller en vägledande, inte uttömmande
lista på villkor som kan anses oskäliga.
Artikel 4

1 . Utan att det paverkar tillämpningen av artikel 7 skall
frågan om ett avtalsvillkor är oskäligt bedömas med beak
tande av vilken typ av varor eller tjänster 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.

2. Bedömningen av avtalsvillkors oskälighet skall inte
avse vare sig beskrivningen av avtalets huvudföremål eller
å ena sidan förhållandet mellan pris och ersättning och å
andra sidan sålda tjänster eller varor; detta gäller i den
mån dessa villkor är klart och begripligt formulerade.
Artikel 5

I avtal där alla eller vissa villkor som erbjuds
konsumenten är i skriftlig form skall dessa villkor alltid
vata klart och begripligt formulerade. Vid tveksamhet om

vid domstolar eller behöriga administrativa myndigheter,
för att dessa skall avgöra om avtalsvillkor som utformats
för allmänt bruk är oskäliga och använda lämpliga och
effektiva medel för att förhindra framtida bruk av sådana
villkor.

3. De rättsliga åtgärder som avses i punkt 2 får, med
beaktande av nationella rättsregler, åtskilt eller gemensamt
riktas mot flera sådana näringsidkare inom samma
näringsområde eller dessas sammanslutningar som
använder eller rekommenderar användandet av samma
allmänna avtalsvillkor eller liknande villkor.
Artikel 8

För att säkerställa bästa möjliga skydd för konsumenten
får medlemsstaterna, inom det område som omfattas av

detta direktiv, anta eller behålla strängare bestämmelser
som är förenliga med fördraget.
Artikel 9

Kommissionen skall till Europaparlamentet och till rådet
överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv
senast fem år efter den dag som anges i artikel 10.1 .
Artikel 10

ett avtalsvillkors innebörd skall den för konsumenten

mest gynnsamma tolkningen gälla. Denna tolkningsregel
gäller inte vid de förfaranden som föreskrivs i artikel 7.2.
Artikel 6
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1.

Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1994

sätta i kraft de lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast
underrätta kommissionen om detta.

1 . Medlemsstaterna skall föreskriva att oskäliga villkor
som används i avtal som en näringsidkare sluter med en
konsument inte är, på sätt som närmare stadgas i deras

efter den 31 december 1994.

nationella rätt, bindande för konsumenten och att avtalet

2.

skall förbli bindande för parterna på samma grunder, om
det kan bestå utan de oskäliga villkoren.

de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas
av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare
föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje

2.

Medlemsstaterna skall, för de fall då avtalet har nära

Dessa bestämmelser skall tillämpas på alla avtal som sluts
När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall

medlemsstat själv utfärda.

anknytning till medlemsstaternas territorium, vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att konsu
menterna inte förlorar det skydd som ges i detta direktiv
på grund av att ett tredje lands lagstiftning väljs som
tillämplig lag för avtalet.

som de antar inom det område som omfattas av detta
direktiv.

Artikel 7

Artikel 11

1.

Medlemsstaterna skall se till att det i konsumen

ternas och konkurrenternas intresse finns lämpliga och
effektiva medel för att hindra fortsatt användning av oskä
liga villkor i avtal som näringsidkare sluter med konsu
menter.

2. De medel som avses i punkt 1 skall omfatta bestäm
melser om att personer eller organisationer, som enligt
nationell rätt har ett berättigat intresse att skydda konsu
menter, får inleda ett ärende enligt nationell lagstiftning

3.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 5 april 1993.

Pa rådets vägnar
N. HELVEG PETERSEN

Ordförande
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BILAGA

AVTALSVILLKOR TILL VILKA HANVISAS I ARTIKEL 33

1 . Avtalsvillkor vars mal eller konsekvens är

a) att utesluta eller begränsa näringsidkarens rättsliga ansvar i händelse av att konsumenten dör eller
drabbas av personskada till följd av näringsidkarens handlande eller underlåtenhet,

b) att otillbörligt utesluta eller begränsa konsumentens lagliga rättigheter gentemot näringsidkaren eller
någon annan part i händelse av att näringsidkaren bryter helt eller delvis mot någon avtalsförpliktelse,
däribland möjligheten för konsumenten att åberopa en fordran som han kan ha mot näringsidkaren
för kvittning mot en skuld som han har till denne,
c) att göra avtal bindande för konsumenten medan näringsidkarens prestationer är underkastade villkor
vars uppfyllande beror endast på dennes vilja,
d) att tillåta näringsidkaren att behålla pengar som betalats av konsumenten när denne avstår från att ingå
eller fullfölja avtalet, utan att konsumenten ges rätt till motsvarande ersättningsbelopp från näringsid
karen då denne avstår från att ingå eller fullfölja avtalet,

e) att kräva att en konsument som inte fullgör sina skyldigheter betalar ett oproportionerligt stort ersätt
ningsbelopp,
f) att tillåta näringsidkaren att säga upp avtalet på godtyckliga grunder när samma rätt inte ges konsu
meriten, liksom att låta näringsidkaren behålla belopp som betalats för ännu inte utförda tjänster när
det är näringsidkaren själv som säger upp avtalet,
g) att tillåta näringsidkaren — utom då viktiga skäl föreligger — att utan rimligt varsel säga upp ett avtal
med obestämd varaktighet,
h) att automatiskt förlänga ett avtal med bestämd varaktighet om konsumenten inte uttalar sig däremot,
när sista dagen för konsumenten att framföra att han inte önskar förlänga avtalet ligger oskäligt tidigt,

i) att oåterkalligen binda konsumenten vid villkor som denne inte haft någon verklig möjlighet att ta del
av innan avtalet ingicks ,

j) att tillåta näringsidkaren att ensidigt ändra villkoren utan något giltigt skäl som anges i avtalet,
k) att tillåta näringsidkaren att ensidigt och utan giltigt skäl ändra någon egenskap hos den vara eller
tjänst som skall levereras,

1) att ange att varans pris skall fastställas vid leveransen eller tillåta att näringsidkaren höjer priset utan att
konsumenten i båda fallen har en motsvarande rätt att frånträda avtalet om det slutliga priset är för
högt i förhållande till det pris som överenskoms när avtalet ingicks,
m) att de näringsidkaren rätt att avgöra om den levererade varan eller tjänsten överensstämmer med avta
let, eller att ge honom rätt att ensam tolka ett avtalsvillkor,

n) att begränsa näringsidkarens skyldighet att respektera de åtaganden som hans representanter har gjort,
eller att göra näringsidkarens förpliktelser beroende av att särskilda formkrav iakttas,
o) att förplikta konsumenten att fullgöra alla sina skyldigheter även om inte näringsidkaren fullgör sina,
p) att ge näringsidkaren möjlighet att utan konsumentens samtycke överlåta sina rättigheter och förplik
telser enligt avtalet när detta kan minska konsumentens säkerhet,
q) att upphäva eller inskränka konsumentens rätt att gå till domstol eller vidta andra rättsliga åtgärder,
särskilt genom att kräva att konsumenten för tvister enbart till skiljeförfarande som inte är reglerat i
lag, genom att orättmätigt inskränka konsumentens tillgång till bevismedel eller genom att pålägga
konsumenten en bevisbörda som enligt gällande rätt bör ligga hos någon annan avtalspart.
2. Räckvidd för g, j och 1

a) En leverantör av finansiella tjänster kan utan hinder av g förbehålla sig rätten att säga upp ett avtal
med obestämd varaktighet ensidigt och, om det finns giltigt skäl, utan varsel; detta förutsätter dock att
näringsidkaren är förpliktad att omgående informera motparten och eventuella övriga avtalsparter.
b) En leverantör av finansiella tjänster kan utan hinder av j förbehålla sig rätten att, utan varsel om det
finns giltigt skäl, ändra den räntesats som konsumenten skall betala eller erhålla eller andra kostnader
för finansiella tjänster, förutsatt att näringsidkaren är förpliktad att snarast möjligt informera motparten
och eventuella övriga avtalsparter om detta och att dessa omgående kan säga upp avtalet.
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Punkt j hindrar inte heller att en näringsidkare förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren i ett
avtal som har träffats på obestämd tid, förutsatt att han förpliktas att underrätta konsumenten med
rimligt varsel och att denne kan säga upp avtalet.
c) Punkterna g, j och 1 gäller inte för
— transaktioner med värdepapper, finansiella instrument eller andra varor eller tjänster där priset vari
erar med förändringar i en börskurs eller ett börsindex eller en kapitalmarknadsränta som närings
idkaren inte har kontroll över,

— avtal om köp eller försäljning av utländsk valuta, resecheckar eller internationella postanvisningar i
utländsk valuta.

d) Vad som sägs i punkt 1 hindrar inte lagliga prisindexeringsklausuler, under förutsättning att riktlin
jerna för prissvängningarna beskrivs tydligt.
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