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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2019/771 

frá 20. maí 2019 

um tiltekna þætti varðandi samninga um sölu á vörum, um breytingu á reglugerð  

(ESB) 2017/2394 og tilskipun 2009/22/EB og um niðurfellingu tilskipunar 1999/44/EB (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Til að haldast samkeppnishæft á heimsmörkuðum þarf Sambandið að bæta starfsemi innri markaðarins og mæta með 

fullnægjandi hætti þeim margháttuðu áskorunum nútímans sem stöðugt tæknimiðaðra hagkerfi hefur í för með sér. 

Áætlunin um stafrænan innri markað mælir fyrir um heildarramma sem auðveldar samþættingu hinnar stafrænu víddar 

við innri markaðinn. Fyrsta stoð áætlunarinnar um stafrænan innri markað tekur á uppskiptingu í viðskiptum innan ESB 

með því að skoða allar meiri háttar hindranir á þróun rafrænnar verslunar yfir landamæri, sem er veigamesti hlutinn í 

sölu á vörum frá fyrirtækjum til neytenda yfir landamæri. 

2) Ákvæði 1. og 2. mgr. 26. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins kveða á um að Sambandið skuli samþykkja 

ráðstafanir í því skyni að koma á fót eða tryggja starfsemi innri markaðarins, sem ná skal til svæðis án innri landamæra 

þar sem frjálsir vöruflutningar og frjáls þjónustustarfsemi eru tryggð. Í 1. mgr. og a-lið 2. mgr. 169. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins er kveðið á um að Sambandið skuli leggja sitt af mörkum til þess að ná fram öflugri 

neytendavernd með samþykkt ráðstafana skv. 114. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins í tengslum við 

tilkomu innri markaðarins. Tilskipun þessi miðar að því að finna viðeigandi jafnvægi milli þess að ná fram öflugri 

neytendavernd og ýta undir samkeppnishæfni fyrirtækja og tryggja um leið að nálægðarreglan sé virt. 

3) Samræma ætti tiltekna þætti varðandi samninga um sölu á vörum þar sem tekið er mið af öflugri neytendavernd í því 

skyni að koma á raunverulegum stafrænum innri markaði, auka réttarvissu og draga úr viðskiptakostnaði, einkum að því 

er varðar lítil og meðalstór fyrirtæki. 

4) Rafræn verslun er lykildrifkraftur vaxtar á innri markaðnum. Vaxtarmöguleikar hennar eru þó engan veginn að fullu 

nýttir. Til að efla samkeppnishæfni Sambandsins og til að stuðla að hagvexti þarf Sambandið að bregðast skjótt við og 

hvetja rekstraraðila til að leysa úr læðingi alla möguleika sem innri markaðurinn býður upp á. Möguleikar innri 

markaðarins verða aðeins leystir úr læðingi ef allir markaðsaðilar hafa hnökralausan aðgang að sölu á vörum yfir 

landamæri, þ.m.t. með rafrænum verslunarviðskiptum. Reglur samningaréttar, sem gilda um viðskipti markaðsaðila, eru 

meðal lykilþátta við mótun viðskiptaákvarðana eins og hvort bjóða eigi vörur yfir landamæri. Þessar reglur hafa einnig 

áhrif á það hversu viljugir neytendur eru til að tileinka sér og treysta þessari tegund kaupa. 

5) Tækniþróun hefur leitt til vaxandi markaðar fyrir vörur með innfellt stafrænt efni eða stafræna þjónustu eða sem eru 

samtengdar stafrænu efni eða stafrænni þjónustu. Vegna vaxandi fjölda slíkra tækja og stöðugt vaxandi notkunar 

neytenda á þeim er þörf á aðgerðum á vettvangi Sambandsins til að tryggja öfluga neytendavernd og til að auka 

réttarvissu að því er varðar reglur sem gilda um samninga um sölu á slíkum vörum. Að auka réttarvissu myndi stuðla að 

því að efla traust neytenda og seljenda.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 136, 22.5.2019, bls. 28. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/2021 frá 

5. febrúar 2021 um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 264, 20.7.2016, bls. 57. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 26. mars 2019 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 15. apríl 2019. 
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6) Reglur Sambandsins sem gilda um sölu á vörum eru enn sundurleitar þótt reglur um afhendingarskilmála og, að því er 

varðar fjarsölusamninga eða samninga sem gerðir eru utan fastra starfsstöðva, um kröfur um upplýsingar sem veittar eru 

áður en samningur er gerður og um réttinn til að falla frá samningi hafi þegar verið að fullu samræmdar með tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2011/83/ESB (3). Aðrir samningsbundnir lykilþættir eins og samræmisviðmiðanir, úrræði 

vegna ósamræmis við samning og helsta fyrirkomulag varðandi nýtingu slíkra úrræða falla sem stendur undir 

lágmarkssamræmingu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/44/EB (4). Aðildarríkjum hefur verið 

heimilað að ganga lengra en reglur Sambandsins og setja eða viðhalda reglum sem tryggja enn öflugri neytendavernd. 

Við það hafa þau tekið á ólíkum þáttum og í mismiklum mæli. Ákvæði landslaga sem lögleiða tilskipun 1999/44/EB eru 

því í dag talsvert ólík varðandi veigamikla þætti, s.s. hvort stigskipting úrræða sé til staðar eður ei. 

7) Núverandi misræmi getur haft neikvæð áhrif á fyrirtæki og neytendur. Samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 593/2008 (5) er þeim fyrirtækjum sem beina starfsemi sinni að viðskiptavinum í öðrum aðildarríkjum skylt að 

taka tillit til ófrávíkjanlegra lagareglna um neytandasamninga í því landi þar sem neytandinn hefur fasta búsetu. Þar sem 

þessar reglur eru mismunandi milli aðildarríkja geta fyrirtæki þurft að mæta viðbótarkostnaði. Af þessum sökum gætu 

mörg fyrirtæki kosið að starfa áfram á innanlandsmarkaði eða stunda aðeins útflutning til eins eða tveggja aðildarríkja. 

Þetta val, að lágmarka kostnað og áhættu sem tengd eru við viðskipti yfir landamæri leiðir til þess að tækifæri til 

aukinna viðskipta og til stærðarhagkvæmni glatast. Þetta hefur einkum áhrif á lítil og meðalstór fyrirtæki. 

8) Þó að beiting reglugerðar (EB) nr. 593/2008 veiti neytendum öfluga vernd við kaup frá útlöndum hefur sundurleit 

löggjöf einnig neikvæð áhrif á tiltrú neytenda á viðskiptum yfir landamæri. Enda þótt ýmsir þættir stuðli að þessu 

vantrausti er óvissa um helstu samningsbundin réttindi áberandi þegar kemur að áhyggjum neytenda. Þessi óvissa er 

fyrir hendi óháð því hvort neytendur njóta verndar ófrávíkjanlegra lagareglna um neytendasamninga í eigin aðildarríki 

þegar seljendur beina starfsemi sinni yfir landamæri til þeirra, eða hvort neytendur gera samninga yfir landamæri við 

seljendur án þess að viðkomandi seljandi stundi viðskiptastarfsemi í aðildarríki neytandans. 

9) Þótt mikill meirihluti sölu yfir landamæri í Sambandinu sé sala á vörum á netinu hefur mismunurinn á landsbundnum 

samningalögum jafnt áhrif á smásala sem nota fjarsöluleiðir og smásala sem selja vörur augliti til auglitis og kemur í 

veg fyrir að þeir færi út kvíarnar yfir landamæri. Þessi tilskipun ætti að taka til allra söluleiða til að skapa megi jöfn 

samkeppnisskilyrði fyrir öll fyrirtæki sem selja neytendum vörur. Með því að setja samræmdar reglur fyrir allar 

söluleiðir ætti þessi tilskipun að koma í veg fyrir misræmi sem myndi hafa í för með sér óhóflegar byrðar fyrir þann 

vaxandi fjölda smásala sem selur vörur sínar eftir ýmsum leiðum í Sambandinu. Þörfin fyrir samræmdar reglur um sölu 

og ábyrgðir fyrir allar söluleiðir var staðfest með skýrslu framkvæmdastjórnarinnar um hæfisprófun á neytendalögum og 

lögum um markaðssetningu sem birt var 29. maí 2017 og sem náði einnig til tilskipunar 1999/44/EB. 

10) Tilskipun þessi ætti að ná yfir reglur sem gilda um sölu á vörum, þ.m.t. vörum með stafræna eiginleika, eingöngu að því 

er varðar nauðsynlega lykilþætti samninga til að vinna bug á samningsréttartengdum hindrunum á innri markaðnum.  

Í þessu skyni ætti að samræma til fulls reglur um kröfur um samræmi, úrræði sem standa neytendum til boða vegna 

ósamræmis milli vöru og samnings og um helsta fyrirkomulag varðandi nýtingu slíkra úrræða og auka ætti 

neytendavernd í samanburði við tilskipun 1999/44/EB. Fyllilega samræmdar reglur um ýmsa veigamikla þætti laga um 

neytendasamninga myndu auðvelda fyrirtækjum, einkum litlum og meðalstórum fyrirtækjum, að bjóða vörur sínar í 

öðrum aðildarríkjum. Með því að samræma helstu reglur að fullu myndu neytendur njóta góðs af öflugri neytendavernd 

og aukinni velferð.  

  

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/83/ESB frá 25. október 2011 um réttindi neytenda, um breytingu á tilskipun ráðsins 93/13/EBE 

og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/44/EB og um niðurfellingu tilskipunar ráðsins 85/577/EBE og tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 97/7/EB (Stjtíð. ESB L 304, 22.11.2011, bls. 64). 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/44/EB frá 25. maí 1999 um tiltekna þætti í sölu neysluvara og ábyrgð þar að lútandi (Stjtíð. EB 

L 171, 7.7.1999, bls. 12). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 593/2008 frá 17. júní 2008 um lög sem gilda um samningsbundnar skyldur (Róm I) (Stjtíð. 

ESB L 177, 4.7.2008, bls. 6). 
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11) Þessi tilskipun kemur til fyllingar tilskipun 2011/83/ESB. Tilskipun 2011/83/ESB mælir einkum fyrir um ákvæði 

varðandi kröfur um upplýsingar sem veittar eru áður en samningur er gerður, réttinn til að falla frá fjarsölusamningum 

og samningum sem gerðir eru utan fastra starfsstöðva og reglur um afhendingu og yfirfærslu á áhættu, en þessi tilskipun 

setur reglur um samræmi vara, úrræði vegna ósamræmis og fyrirkomulag varðandi nýtingu slíkra úrræða. 

12) Þessi tilskipun ætti einungis að gilda um efnislega lausamuni sem teljast vörur í skilningi þessarar tilskipunar. Aðildar-

ríkjunum ætti því að vera frjálst að setja reglur um samninga um sölu á fasteignum, s.s. íbúðarhúsnæði, og meginþáttum 

þeirra sem ætlað er að mynda stærstan hluta slíkra fasteigna. 

13) Þessi tilskipun og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/770 (6) ættu að koma hvor annarri til fyllingar. 

Tilskipun (ESB) 2019/770 mælir fyrir um reglur um tilteknar kröfur varðandi samninga um afhendingu á stafrænu efni 

eða stafrænni þjónustu en þessi tilskipun mælir fyrir um reglur um tilteknar kröfur varðandi samninga um sölu á vörum. 

Til að koma til móts við væntingar neytenda og tryggja skýran og einfaldan lagaramma fyrir seljendur stafræns efnis eða 

stafrænnar þjónustu gildir tilskipun (ESB) 2019/770 því um afhendingu á stafrænu efni eða stafrænni þjónustu, þ.m.t. 

um stafrænt efni sem látið er í té á áþreifanlegum miðli, s.s. á stafrænum mynddiskum (DVD), geisladiskum, 

minnislyklum og minniskortum, sem og um áþreifanlega miðilinn sjálfan, að því tilskildu að áþreifanlegi miðillinn sé 

eingöngu gagnaberi stafræna efnisins. Á hinn bóginn ætti þessi tilskipun að gilda um samninga um sölu á vörum, þ.m.t. 

vörum með stafræna eiginleika sem útheimta stafrænt efni eða stafræna þjónustu til þess að sinna hlutverki sínu. 

14) Leggja ætti þann skilning í hugtakið „vörur“, eins og kveðið er á um það í þessari tilskipun, að það feli í sér „vörur með  

stafræna eiginleika“ og vísi því einnig til stafræns efnis eða stafrænnar þjónustu sem er innfelld í eða samtengd slíkum 

vörum með þeim hætti að án þess stafræna efnis eða þeirrar stafrænu þjónustu myndu vörurnar ekki sinna hlutverki sínu. 

Stafrænt efni sem er innfellt í eða samtengt vöru getur verið hvers konar gögn sem eru framleidd og látin í té á stafrænu 

formi, s.s. stýrikerfi, forrit og annan hugbúnað. Stafrænt efni getur verið fyrirfram uppsett við gerð kaupsamnings eða 

sett upp síðar ef kveðið er á um það í samningnum. Stafræn þjónusta sem samtengd er vöru getur tekið til þjónustu sem 

heimilar sköpun, vinnslu eða geymslu gagna á stafrænu formi eða aðgang að þeim, s.s. hugbúnaðarþjónustuveitu  

(e. software-as-a-service) sem boðið er upp á í skýjavinnsluumhverfi, samfellds flæðis umferðargagna í leiðsögukerfi 

eða samfellds flæðis sérsniðinna þjálfunaráætlana fyrir snjallúr. 

15) Þessi tilskipun ætti að gilda um samninga um sölu á vörum, þ.m.t. vörum með stafræna eiginleika, sem ekki myndu 

sinna hlutverki sínu án hins innfellda eða samtengda stafræna efnis eða stafrænu þjónustu, og þar sem stafræna efnið eða 

þjónustan er látið í té með vörunum samkvæmt sölusamningnum fyrir þær vörur. Hvort afhending á innfelldu eða 

samtengdu stafrænu efni eða innfelldri eða samtengdri stafrænni þjónustu er innifalin í sölusamningi við seljandann ætti 

að ráðast af innihaldi þess samnings. Þetta ætti að taka til innfellds eða samtengds stafræns efnis eða innfelldrar eða 

samtengdar stafrænnar þjónustu þar sem afhendingar á slíku er sérstaklega krafist í samningnum. Það ætti einnig að taka 

til sölusamninga sem skilja má sem svo að þeir taki til afhendingar á tilteknu stafrænu efni eða tiltekinni stafrænni 

þjónustu vegna þess að það er vanalegt þegar um er að ræða vörur af sama tagi og neytandinn gæti með nokkurri 

sanngirni vænst þess að teknu tilliti til eðlis vörunnar og opinberra yfirlýsinga sem settar hafa verið fram af hálfu eða 

fyrir hönd seljanda eða annarra aðila, þ.m.t. framleiðanda, í fyrri hlutum keðju viðskipta. Ef snjallsjónvarp væri t.d. 

auglýst sem svo að það innihaldi tiltekinn myndbúnað teldist sá myndbúnaður hluti af sölusamningnum. Þetta ætti að 

gilda óháð því hvort stafræna efnið eða stafræna þjónustan sé fyrirfram uppsett í vörunni sjálfri eða hvort því þurfi að 

hlaða niður eftir á í annað tæki og sé aðeins samtengt vörunni. Til dæmis gæti fylgt snjallsíma staðlað, fyrirfram uppsett 

forrit sem kveðið er á um í sölusamningi, s.s. vekjaraklukkuforrit eða myndavélaforrit. Annað hugsanlegt dæmi er 

snjallúr. Í slíku dæmi myndi úrið sjálft teljast varan með stafræna eiginleika, sem getur aðeins sinnt hlutverki sínu með 

forriti sem kveðið er á um í sölusamningi en sem neytandinn þarf að hlaða niður í snjallsíma; forritið myndi þá vera 

samtengdi stafræni eiginleikinn. Þetta ætti einnig að gilda þegar seljandinn lætur ekki sjálfur í té innfellda eða 

samtengda stafræna efnið eða stafrænu þjónustuna heldur þriðji aðili samkvæmt sölusamningnum. Til að forðast óvissu 

fyrir bæði seljendur og neytendur ættu reglur þessarar tilskipunar að gilda þegar vafi leikur á því hvort afhending 

stafræns efnis eða stafrænnar þjónustu er innifalin í sölusamningnum. Enn fremur ætti sú staðreynd að neytandinn þurfi 

  

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/770 frá 20. maí 2019 um tiltekna þætti varðandi samninga um afhendingu á stafrænu efni 

og stafrænni þjónustu (Stjtíð. ESB L 136, 22.5.2019, bls. 1). 



11.11.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 71/37 

 

að samþykkja nytjaleyfissamning við þriðja aðila til að njóta ávinnings af stafræna efninu eða stafrænu þjónustunni ekki 

að hafa áhrif á tvíhliða samningsbundin tengsl milli seljandans og neytandans sem afhending á innfellda eða samtengda 

stafræna efninu eða stafrænu þjónustunni er hluti af.  

16) Á hinn bóginn, ef vörurnar geta sinnt hlutverki sínu án innfellda eða samtengda stafræna efnisins eða stafrænu 

þjónustunnar, eða ef neytandinn gerir samning um afhendingu á stafrænu efni eða stafrænni þjónustu sem er ekki hluti 

af samningnum sem varðar sölu á vörum með stafræna eiginleika, ætti sá samningur að teljast aðskilinn frá samningnum 

um sölu á vörunum, jafnvel þótt seljandinn sé milliliður við gerð síðari samningsins við birginn sem er þriðji aðili, og 

gæti fallið innan gildissviðs tilskipunar (ESB) 2019/770 ef skilyrðum þeirrar tilskipunar er fullnægt. Til dæmis ef 

neytandinn hleður leikjaforriti úr smáforritaverslun niður í snjallsíma er samningurinn um afhendingu á leikjaforritinu 

aðskilinn frá samningnum um söluna á sjálfum snjallsímanum. Ákvæði þessarar tilskipunar ættu því aðeins að gilda um 

sölusamninginn fyrir snjallsímann, en afhending á leikjaforritinu ætti að falla undir tilskipun (ESB) 2019/770 ef 

skilyrðum þeirrar tilskipunar er fullnægt. Annað dæmi væri þar sem komist væri að skýru samkomulagi um að 

neytandinn kaupi snjallsíma án sérstaks stýrikerfis og neytandinn geri í kjölfarið samning við þriðja aðila um afhendingu 

á stýrikerfi. Í slíku tilviki myndi afhending á stýrikerfinu, sem keypt er aðskilið, ekki vera innifalin í sölusamningnum 

og því ekki falla undir gildissvið þessarar tilskipunar, en gæti fallið undir gildissvið tilskipunar (ESB) 2019/770 ef 

skilyrðum þeirrar tilskipunar er fullnægt. 

17) Til að tryggja skýrleika laga ætti þessi tilskipun að mæla fyrir um skilgreiningu á sölusamningi og einnig skilgreina 

gildissvið hans með skýrum hætti. Gildissvið þessarar tilskipunar ætti einnig að ná til samninga um vörur sem hafa enn 

ekki verið framleiddar, þ.m.t. samkvæmt forskrift neytandans. Að auki gæti uppsetning á vörunum fallið undir gildissvið 

þessarar tilskipunar ef uppsetningin er innifalin í sölusamningnum og þarf að vera framkvæmd af seljandanum eða á 

ábyrgð hans. Ef samningur nær til þátta sem varða bæði sölu á vörum og þjónustustarfsemi ættu landslög að ákvarða 

hvort flokka megi allan samninginn sem sölusamning í skilningi þessarar tilskipunar. 

18) Þessi tilskipun ætti ekki að hafa áhrif á landslög að því marki sem hún tekur ekki til viðkomandi viðfangsefna, einkum 

að því er varðar lögmæti vara, skaðabætur og almenn atriði samningalaga s.s. gerð, gildi, ógildingu eða áhrif samninga. 

Það sama ætti að gilda í tengslum við afleiðingar af riftun samnings og tiltekna þætti sem varða viðgerðir og skipti sem 

ekki eru settar reglur um í þessari tilskipun. Þegar settar eru reglur um rétt aðila til að láta hjá líða að uppfylla 

skuldbindingar sínar eða hluta þeirra þar til hinn aðilinn hefur uppfyllt sínar skuldbindingar ætti aðildarríkjunum áfram 

að vera frjálst að setja reglur um skilyrði og fyrirkomulag varðandi það þegar neytandi heldur eftir greiðslu verðs. 

Aðildarríkjum ætti einnig að vera frjálst að setja reglur um réttindi neytanda til bóta vegna tjóns sem hann verður fyrir 

vegna brots seljanda á ákvæðum þessarar tilskipunar. Þessi tilskipun ætti ekki heldur að hafa áhrif á landsreglur sem 

varða ekki sérstaklega neytendasamninga og kveða á um sértæk úrræði vegna tiltekinna tegunda galla sem ekki voru 

augljósir þegar sölusamningurinn var gerður, þ.e. innlend ákvæði sem kunna að mæla fyrir um sértækar reglur um 

ábyrgð seljanda vegna leyndra galla. Þessi tilskipun ætti ekki heldur að hafa áhrif á landslög sem kveða á um úrræði 

utan samninga fyrir neytendur ef um ósamræmi vöru er að ræða gagnvart aðilum í fyrri hlutum keðju viðskipta, t.d. 

framleiðendum, eða gagnvart öðrum aðilum sem uppfylla skyldur slíkra aðila. 

19) Þessi tilskipun ætti ekki að hafa áhrif á frelsi aðildarríkja til að heimila neytendum að velja tiltekið úrræði ef ósamræmi 

vöru kemur í ljós skömmu eftir afhendingu, þ.e. landsákvæði sem kveða á um rétt neytanda til að hafna gölluðum vörum 

og líta svo á að samningi sé rift eða óska eftir að vörunni verði tafarlaust skipt, innan tiltekins tíma eftir að vörurnar hafa 

verið afhentar, sem ætti ekki að vera lengri en 30 dagar. 

20) Aðildarríkjum ætti að vera frjálst að setja reglur um upplýsingaskyldu seljanda í tengslum við gerð samnings eða skyldu 

seljanda til að vara neytandann við t.d. tilteknum eiginleikum vörunnar, hvort efni sem neytandinn leggur til henti eða 

hvort tilteknar óskir neytandans hafi mögulega ókosti í för með sér, t.d. ósk neytanda um að nota tiltekið efni í 

sérsaumaðan ballkjól. 

21) Aðildarríkjum ætti einnig að vera frjálst að rýmka beitingu reglna þessarar tilskipunar þannig að þær nái til samninga 

sem eru undanþegnir gildissviði þessarar tilskipunar eða setja reglur um slíka samninga með öðrum hætti. Aðildarríkjum 

ætti t.d. að vera frjálst að rýmka þá vernd sem neytendum er veitt með þessari tilskipun svo hún nái einnig til 

einstaklinga og lögaðila sem ekki eru neytendur í skilningi þessarar tilskipunar, s.s. frjálsra félagasamtaka, sprota-

fyrirtækja eða lítilla og meðalstórra fyrirtækja.  
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22) Skilgreining á neytanda ætti að taka til einstaklinga sem starfa að markmiðum sem liggja utan við atvinnugrein, 

fyrirtæki, iðn eða sérgrein þeirra. Aðildarríkjum ætti hins vegar einnig að vera frjálst að ákveða, ef um er að ræða 

samninga með tvenns konar markmið þar sem samningurinn, sem gerður er, miðast ekki nema að hluta til við 

atvinnugrein einstaklings og þar sem atvinnutengda markmiðið er svo takmarkað að það er ekki aðalmarkmið 

samningsins í heild, hvort og við hvaða aðstæður sá einstaklingur ætti einnig að teljast neytandi. 

23) Þessi tilskipun ætti að gilda um alla samninga þar sem seljandinn yfirfærir eða skuldbindur sig til að yfirfæra eignarhald 

á vörum til neytanda. Netvangsþjónustuveitendur geta talist seljendur samkvæmt þessari tilskipun ef þeir starfa að 

markmiðum sem tengjast þeirra eigin fyrirtæki og sem beinn samningsaðili neytandans vegna sölu á vörum. 

Aðildarríkjum ætti að vera frjálst að rýmka gildissvið þessarar tilskipunar þannig að hún nái til netvangsþjónustu-

veitenda sem uppfylla ekki kröfur til að geta talist seljendur samkvæmt þessari tilskipun. 

24) Til að koma á jafnvægi milli nauðsynjar þess að réttarvissa ríki og viðeigandi sveigjanleika lagareglnanna ber að skilja 

sérhverja tilvísun í þessari tilskipun varðandi það hvers vænta má af einstaklingi og hvers einstaklingur getur vænst sem 

tilvísanir til hvers vænta má með nokkurri sanngirni. Sanngirniskröfuna ætti að meta á hlutlægan hátt með hliðsjón af 

eðli og tilgangi samningsins, málavöxtum og notkun og venjum hlutaðeigandi aðila. 

25) Til að það sé skýrt hvers neytandi má vænta af vörunum og hvaða ábyrgð seljandinn ber ef það sem vænst er, er ekki 

afhent, er nauðsynlegt að samræma að fullu reglur sem ákvarða samræmi vara. Allar tilvísanir til samræmis í þessari 

tilskipun ættu að vísa til þess að vara sé í samræmi við sölusamninginn. Til að standa vörð um lögmæta hagsmuni 

beggja aðila að sölusamningi ætti að meta samræmi á grundvelli bæði huglægra og hlutlægra krafna um samræmi. 

26) Vörur ættu því að vera í samræmi við þær kröfur sem seljandinn og neytandinn hafa komið sér saman um í sölusamn-

ingnum. Slíkar kröfur gætu m.a. tekið til magns, gæða, tegundar og lýsingar á vörunum, hversu vel þær henta tilgangi 

sínum og afhendingar á vörunum með umsömdum fylgihlutum og leiðbeiningum. Á meðal krafna í sölusamningnum 

ættu einnig að vera kröfur sem leiðir af upplýsingum sem veittar eru áður en samningur er gerður sem, í samræmi við 

tilskipun 2011/83/ESB, eru óaðskiljanlegur hluti sölusamningsins. 

27) Hugtakið virkni ætti að skilja sem svo að það vísi til þess hvernig vörur geta sinnt hlutverki sínu með hliðsjón af tilgangi 

þeirra. Hugtakið samvirkni tengist því hvort og að hve miklu leyti vörurnar geta virkað með vélbúnaði eða hugbúnaði 

sem er ólíkur þeim sem almennt er notaður með vörum af sömu tegund. Árangursrík virkni gæti t.d. falið í sér getu 

varanna til að skiptast á upplýsingum við annan slíkan hugbúnað eða vélbúnað og til að nota upplýsingarnar sem skipst 

er á. 

28) Þar eð stafrænt efni eða stafræn þjónusta sem er innfelld í eða samtengd vörum er í stöðugri þróun, geta seljendur gert 

samkomulag við neytendur um að sjá þeim fyrir uppfærslum á slíkum vörum. Uppfærslur, sem samið er um í 

sölusamningi, geta bætt og eflt eiginleika vörunnar sem varða stafrænt efni eða stafræna þjónustu, aukið virkni hennar, 

lagað hana að tækniþróun, varið hana gegn nýjum öryggisógnum eða þjónað öðrum tilgangi. Samræmi vöru með innfellt 

eða samtengt stafrænt efni eða stafræna þjónustu ætti því einnig að meta í tengslum við hvort stafrænt efni eða stafræn 

þjónusta slíkrar vöru hefur verið uppfærð í samræmi við sölusamninginn. Séu uppfærslur, sem samið var um í 

sölusamningnum, ekki afhentar ætti það að teljast ósamræmi vöru. Auk þess ættu gallaðar eða ófullnægjandi uppfærslur 

einnig að teljast ósamræmi vöru þar sem það myndi þýða að slíkar uppfærslur væru ekki framkvæmdar á þann hátt sem 

mælt er fyrir um í sölusamningnum. 

29) Til að vera í samræmi ættu vörur ekki einungis að fullnægja huglægum kröfum um samræmi heldur ættu þær einnig að 

fullnægja hlutlægu kröfunum um samræmi sem settar eru fram í þessari tilskipun. Samræmi ætti m.a. að meta með tilliti 

til þess tilgangs sem vörur af sömu tegund henta almennt til, hvort þeim fylgi þeir fylgihlutir og leiðbeiningar sem 

neytandinn getur með nokkurri sanngirni vænst að fá eða hvort þær samsvari sýnishorninu eða fyrirmyndinni sem 

seljandinn hefur gert aðgengileg fyrir neytandann. Vörurnar ættu einnig að hafa til að bera þá eiginleika og þætti sem 

eru vanalegir í vörum af sama tagi og sem neytandinn getur með nokkurri sanngirni vænst, að teknu tilliti til eðlis 

vörunnar og opinberra yfirlýsinga sem settar eru fram af hálfu eða fyrir hönd seljanda eða annarra aðila í fyrri hlutum 

keðju viðskipta.  
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30) Auk samningsbundinna uppfærslna ætti seljandinn einnig að láta í té uppfærslur, þ.m.t. öryggisuppfærslur, til að tryggja 

að vörur með stafræna eiginleika haldist í samræmi. Skylda seljanda ætti að takmarkast við uppfærslur sem eru 

nauðsynlegar til að slíkar vörur haldist í samræmi við huglægar og hlutlægar kröfur um samræmi sem mælt er fyrir um í 

þessari tilskipun. Seljandanum ætti ekki að vera skylt að láta í té uppfærðar útgáfur af stafrænu efni eða stafrænni 

þjónustu vörunnar eða bæta eða auka virkni vörunnar umfram samræmiskröfurnar, nema aðilarnir hafi komið sér saman 

um annað í samningi. Ef uppfærsla frá seljandanum, eða þriðja aðila sem lætur í té stafræna efnið eða stafrænu 

þjónustuna samkvæmt sölusamningnum, veldur ósamræmi vöru með stafræna eiginleika ætti seljandinn að bera ábyrgð 

á því að færa vöruna til samræmis á ný. Neytandanum ætti áfram að vera frjálst að ákveða hvort hann setur upp 

uppfærslurnar sem látnar eru í té. Ákveði neytandinn að setja ekki upp nauðsynlegar uppfærslur til að vörur með 

stafræna eiginleika haldist í samræmi getur hann hins vegar ekki vænst þess að slíkar vörur haldist samræmdar. 

Seljandinn ætti að upplýsa neytandann um að ákvörðun neytandans um að setja ekki upp uppfærslur, sem nauðsynlegar 

eru til að halda vöru með stafræna eiginleika í samræmi, þ.m.t. öryggisuppfærslur, muni hafa áhrif á ábyrgð seljandans á 

samræmi þeirra þátta vöru með stafræna eiginleika sem viðkomandi uppfærslum er ætlað að halda samræmdum. Þessi 

tilskipun ætti ekki að hafa áhrif á skyldur til að láta í té öryggisuppfærslur sem mælt er fyrir um í öðrum lögum 

Sambandsins eða í landslögum. 

31) Að jafnaði, ef um er að ræða vöru með stafræna eiginleika þar sem stafræna efnið eða stafræna þjónustan, sem er 

innfelld í eða samtengd vörunni, er látin í té í eitt skipti, ætti seljandinn aðeins að bera ábyrgð á ósamræmi sem var til 

staðar við afhendingu. Skyldan til að láta í té uppfærslur ætti þó að endurspegla þá staðreynd að stafrænt umhverfi 

slíkrar vöru breytist stöðugt. Uppfærslur eru því nauðsynlegar til að tryggja að vörur geti virkað á sama hátt og þær 

gerðu þegar þær voru afhentar. Ólíkt hefðbundnum vörum eru vörur með stafræna eiginleika þar að auki ekki algerlega 

aðskildar frá seljanda því að seljandinn, eða þriðji aðili sem lætur í té stafræna efnið eða stafrænu þjónustuna samkvæmt 

sölusamningnum, getur uppfært vörurnar úr fjarlægð, venjulega yfir netið. Ef stafræna efnið eða stafræna þjónustan er 

látin í té í eitt skipti ætti seljandinn því að bera ábyrgð á að láta í té nauðsynlegar uppfærslur til að halda vörunni með 

stafræna eiginleika samræmdri á tímabili sem neytandinn getur með nokkurri sanngirni vænst þess, jafnvel þó varan hafi 

verið í samræmi þegar hún var afhent. Það tímabil sem neytandinn getur með nokkurri sanngirni vænst þess að fá 

uppfærslur ætti að meta á grundvelli tegundar og tilgangs vörunnar og stafrænu eiginleikanna og að teknu tilliti til 

aðstæðna og eðlis sölusamningsins. Neytandi myndi að jafnaði vænta þess að fá uppfærslur að minnsta kosti á því 

tímabili sem seljandinn er ábyrgur fyrir ósamræmi en í sumum tilvikum gæti hann með nokkurri sanngirni vænst þess 

fram yfir það tímabil, sem gæti einkum átt við þegar um er að ræða öryggisuppfærslur. Í öðrum tilvikum, t.d. að því er 

varðar vöru með stafræna eiginleika sem hefur tilgang sem lýtur tímatakmörkunum, myndi skylda seljandans til að láta í 

té uppfærslu að jafnaði takmarkast við þann tíma. 

32) Mikilvægt er að tryggja lengri endingu vara til að skapa sjálfbærari neyslumynstur og hringrásarhagkerfi. Á sama hátt er 

brýnt, til að auka traust á starfsemi innri markaðarins, að halda vörum sem ekki uppfylla kröfur frá markaði 

Sambandsins með því að efla markaðseftirlit og skapa rétta hvata fyrir rekstraraðila. Í þeim tilgangi er vörusértæk 

Sambandslöggjöf heppilegasta leiðin til að innleiða kröfur um endingu og aðrar vörutengdar kröfur í tengslum við 

tilteknar vörutegundir eða vöruflokka, á grundvelli aðlagaðra viðmiðana. Þessi tilskipun ætti því að koma til fyllingar 

markmiðum slíkrar vörusértækrar löggjafar Sambandsins og tilgreina endingu sem hlutlæga viðmiðun við mat á 

samræmi vara. Í þessari tilskipun ætti ending að vísa til getu vörunnar til að viðhalda tilskilinni virkni og nothæfi við 

venjulega notkun. Til þess að vörur geti talist í samræmi ætti ending þeirra að vera eins og vanalegt er fyrir vörur af 

sama tagi og sem neytandinn getur með nokkurri sanngirni vænst að teknu tilliti til eiginleika hinnar tilteknu vöru, þ.m.t. 

hugsanleg þörf á eðlilegu viðhaldi vörunnar, s.s. reglulegum bifreiðaskoðunum eða síuskiptum bifreiða, og opinberra 

yfirlýsinga sem settar eru fram af hálfu eða fyrir hönd einhvers aðila sem myndar hlekk í keðju viðskiptanna. Við matið 

ætti einnig að taka tillit til allra annarra viðkomandi aðstæðna, s.s. verðs vörunnar og hversu mikið eða hversu oft 

neytandinn notar vöruna. Auk þess ætti neytandinn, að því marki sem sérstakar upplýsingar um endingu koma fram í 

yfirlýsingu sem gefin er áður en samningur er gerður og sem er hluti af sölusamningnum, að geta reitt sig á þær sem 

hluta af huglægum kröfum um samræmi. 

33) Samkvæmt ákvæðum þessarar tilskipunar ætti seljandanum að vera skylt að afhenda neytandanum vörur sem eru í 

samræmi þegar þær eru afhentar. Hugsanlegt er að seljendur noti varahluti til að uppfylla þá skyldu sína að gera við 

vörur ef ósamræmi var til staðar við afhendingu. Þótt þessi tilskipun ætti ekki að skylda seljendur til að tryggja að 
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varahlutir séu aðgengilegir á tilteknu tímabili, sem hlutlæga kröfu um samræmi, ætti hún ekki að hafa áhrif á önnur 

ákvæði landslaga sem skylda seljanda, framleiðanda eða annan aðila sem myndar hlekk í keðju viðskiptanna til að 

tryggja að varahlutir séu aðgengilegir eða til að upplýsa neytendur um slíkt aðgengi. 

34) Fjölmargar vörur þarf að setja upp áður en neytandi getur nýtt sér þær með árangursríkum hætti. Ef um er að ræða vörur 

með stafræna eiginleika er auk þess yfirleitt nauðsynlegt að setja upp stafræna efnið eða stafrænu þjónustuna til að 

neytandinn geti notað slíkar vörur í samræmi við tilætlaðan tilgang þeirra. Því ætti að líta á hvers konar ósamræmi sem 

stafar af rangri uppsetningu vörunnar, þ.m.t. rangri uppsetningu á stafrænu efni eða stafrænni þjónustu sem felld er inn í 

eða samtengd er vörunni, sem ósamræmi ef uppsetningin var framkvæmd af seljandanum eða undir stjórn hans. Ef 

neytandanum var ætlað að setja sjálfur upp vöruna ætti að líta á ósamræmi sem stafar af rangri uppsetningu sem 

ósamræmi vöru, óháð því hvort uppsetningin var framkvæmd af neytandanum eða þriðja aðila á ábyrgð neytandans, ef 

röng uppsetning er tilkomin vegna ágalla á uppsetningarleiðbeiningunum, s.s. að leiðbeiningarnar séu ófullkomnar eða 

að þær skorti skýrleika sem gerir meðalneytandanum erfitt að nota þær. 

35) Samræmi ætti að taka til efnislegra ágalla sem og lagalegra ágalla. Takmarkanir sem stafa af broti á réttindum þriðja 

aðila, einkum á hugverkarétti, gætu komið í veg fyrir eða takmarkað notkun á vörunni í samræmi við samning. 

Aðildarríki ættu að tryggja að í slíkum tilvikum eigi neytandinn rétt á úrræðum vegna ósamræmis, eins og kveðið er á 

um í þessari tilskipun, nema landslög kveði í slíkum tilvikum á um ógildingu eða riftun á samningnum. 

36) Til að tryggja nægjanlegan sveigjanleika reglnanna, t.d. í tengslum við sölu á notuðum vörum, ættu aðilar að eiga 

möguleika á að víkja frá hlutlægu kröfunum um samræmi sem kveðið er á um í þessari tilskipun. Slíkt frávik ætti 

einungis að vera mögulegt hafi neytandinn verið upplýstur um slíkt og ef neytandinn samþykkir það aðskilið frá öðrum 

yfirlýsingum eða samningum og með virkum og ótvíræðum hætti. 

37) Til að auka réttarvissu fyrir bæði neytendur og seljendur þurfa upplýsingar um hvenær meta eigi samræmi vörunnar að 

vera skýrar. Viðeigandi tími til að meta samræmi vörunnar ætti að vera þegar varan er afhent. Þetta ætti einnig að eiga 

við um vörur með innfellt eða samtengt stafrænt efni eða stafræna þjónustu sem látin eru í té í eitt skipti. Ef stafræna 

efnið eða stafrænu þjónustuna, sem er innfelld í eða samtengd vörunum, á hins vegar að láta í té samfellt yfir ákveðið 

tímabil ætti viðeigandi tími til að staðfesta samræmi þess stafræna efnis eða þeirrar stafrænu þjónustu ekki að vera 

tiltekin stund heldur frekar tímabil, sem hefst við afhendingu. Í þágu réttarvissu ætti það tímabil að vera jafn langt því 

tímabili sem seljandinn ber ábyrgð á ósamræmi. 

38) Þessi tilskipun ætti ekki að setja reglur um merkingu hugtaksins „afhending“ heldur ættu landslög að ákvarða slíkt, 

einkum að því er varðar hvað seljandinn þarf að gera til að uppfylla skyldu sína um að afhenda vörurnar. Enn fremur 

ættu vísanir til afhendingartíma í þessari tilskipun ekki að hafa áhrif á reglurnar um yfirfærslu á áhættu, sem kveðið er á 

um í tilskipun 2011/83/ESB og sem komið hefur verið í framkvæmd í lögum aðildarríkjanna til samræmis við það. 

39) Vörur með stafræna eiginleika ættu að teljast hafa verið afhentar neytandanum þegar bæði efnislegur þáttur vörunnar 

hefur verið afhentur og stafræna efnið eða stafræna þjónustan hefur verið látin í té í eitt skipti eða samfelld afhending 

stafræna efnisins eða stafrænu þjónustunnar yfir ákveðið tímabil er hafin. Þetta þýðir að seljandinn ætti einnig að gera 

stafræna efnið eða stafrænu þjónustuna tiltæka eða aðgengilega fyrir neytandann með þeim hætti að stafræna efnið eða 

stafræna þjónustan, eða hentugar leiðir til að hlaða niður eða nálgast slíkt, sé komið til neytandans og engra frekari 

aðgerða sé þörf af hálfu seljandans til að gera neytandanum kleift að nota stafræna efnið eða stafrænu þjónustuna í 

samræmi við samninginn, t.d. með því að láta í té hlekk eða möguleika á niðurhali. Viðeigandi tími til að staðfesta 

samræmi ætti því að vera þegar stafræna efnið eða stafræna þjónustan er látið í té, ef efnislegi þátturinn var afhentur 
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áður. Þar af leiðandi er hægt að tryggja samræmdan upphafstíma ábyrgðartímabilsins fyrir efnislega þáttinn annars vegar 

og stafræna eiginleikann hins vegar. Enn fremur getur neytandinn í mörgum tilvikum ekki greint galla í efnislega 

þættinum fyrr en stafræna efnið eða stafræna þjónustan hefur verið látin í té. 

40) Ef seljandi þarf að setja upp vörurnar getur neytandinn í tilteknum tilvikum ekki notað vörurnar eða greint galla fyrr en 

lokið hefur verið við uppsetninguna. Því ættu vörur að teljast hafa verið afhentar neytandanum þegar uppsetningu er 

lokið ef seljandinn á, samkvæmt sölusamningi, að setja upp vörurnar eða uppsetning er á hans ábyrgð. 

41) Til að tryggja réttarvissu fyrir seljendur og almenna tiltrú neytenda á innkaupum yfir landamæri er nauðsynlegt að kveða 

á um tímabil þar sem neytandinn á rétt á úrræðum vegna ósamræmis sem er til staðar á þeim tíma sem gefinn er til 

staðfestingar á samræmi. Í ljósi þess að við framkvæmd tilskipunar 1999/44/EB hefur mikill meirihluti aðildarríkja gert 

ráð fyrir tveggja ára tímabili og að markaðsaðilar telja það í reynd hæfilega langt ætti að halda þessu tímabili. Sama 

tímabil ætti að gilda þegar um er að ræða vörur með stafræna eiginleika. Ef samningurinn kveður hins vegar á um 

samfellda afhendingu í meira en tvö ár ætti neytandinn að eiga rétt á úrræðum vegna ósamræmis stafræna efnisins eða 

stafrænu þjónustunnar sem á sér stað eða sem kemur í ljós innan þess tímabils sem stafræna efnið eða stafræna 

þjónustan eru látin í té samkvæmt samningnum. Til að tryggja að aðildarríkin hafi sveigjanleika til að auka 

neytendavernd í landslögum sínum ætti aðildarríkjum að vera frjálst að kveða á um lengri tímamörk ábyrgðar seljanda 

en þau sem kveðið er á um í þessari tilskipun. 

42) Í þágu samræmis við gildandi landsbundin réttarkerfi ætti aðildarríkjum að vera frjálst að kveða á um annað hvort að 

seljendur séu ábyrgir fyrir ósamræmi sem kemur í ljós innan tiltekins tíma, hugsanlega með fyrningarfresti, eða að 

úrræði neytenda séu eingöngu háð fyrningarfresti. Í fyrra tilvikinu ættu aðildarríkin að tryggja að ábyrgðartímabil 

seljenda sé ekki sniðgengið vegna fyrningarfrests úrræða neytenda. Þótt þessi tilskipun ætti því ekki að samræma upphaf 

landsbundinna fyrningarfresta ætti hún að tryggja að slíkir fyrningarfrestir skerði ekki rétt neytanda til að nýta úrræði sín 

vegna ósamræmis sem kemur í ljós á því tímabili sem seljandinn er ábyrgur fyrir ósamræminu. Í síðara tilvikinu ættu 

aðildarríkin að geta viðhaldið eða tekið upp fyrningarfrest fyrir úrræði neytenda eingöngu án þess að taka upp tiltekið 

tímabil þar sem ósamræmi þarf að koma í ljós til að seljandinn sé ábyrgur. Til að tryggja að neytendur njóti einnig 

jafnmikillar verndar í slíkum tilvikum ættu aðildarríki að sjá til þess að í þeim tilvikum þar sem aðeins fyrningarfrestur á 

við sé neytendum samt heimilt að nýta sér úrræði vegna ósamræmis sem kemur í ljós a.m.k. á því tímabili sem þessi 

tilskipun kveður á um sem ábyrgðartímabil. 

43) Að því er varðar tiltekna þætti kann ólík meðferð á notuðum vörum að vera réttlætanleg. Þó að tveggja ára 

ábyrgðartímabil eða fyrningarfrestur eða lengri samrýmist yfirleitt hagsmunum bæði seljanda og neytanda þá á það ekki 

endilega við að því er varðar notaðar vörur. Aðildarríki ættu því að geta heimilað aðilum að semja um styttra 

ábyrgðartímabil eða styttri fyrningarfrest þegar um er að ræða slíkar vörur. Að láta þetta heyra undir samningsbundið 

samkomulag milli aðila eykur samningsfrelsi og tryggir að upplýsa þurfi neytandann bæði um eðli vörunnar sem 

notaðrar vöru og að ábyrgðartímabilið eða fyrningarfresturinn sé styttri. Slíkt samningsbundið tímabil ætti þó ekki að 

vera styttra en eitt ár. 

44) Þessi tilskipun ætti ekki að setja reglur um þau skilyrði sem gilda um frestun eða rof ábyrgðartímabils, eins og kveðið er 

á um í þessari tilskipun, eða fyrningarfrests. Til að stuðla að vinsamlegu samkomulagi, t.d. ef um viðgerð, skipti eða 

samningaumleitanir milli seljenda og neytenda er að ræða, ættu aðildarríkin því að geta kveðið á um frestun eða rof á 

ábyrgðartímabili eða fyrningarfresti. 

45) Í eitt ár, eða tvö ár ef aðildarríki kjósa að beita tveggja ára tímabili, ætti neytandinn aðeins að þurfa að sanna að vara sé í 

ósamræmi án þess að þurfa einnig að færa sönnur á að ósamræmið hafi í raun verið til staðar á þeim tíma sem gefinn er 

til staðfestingar á samræmi. Til að hrekja kröfu neytandans myndi seljandinn þurfa að sanna að ósamræmið hafi ekki 

verið til staðar á þeim tíma. Að auki getur, í sumum tilvikum, sú forsenda að ósamræmi hafi verið til staðar á þeim tíma 

sem gefinn var til staðfestingar á samræmi verið ósamrýmanleg eðli vörunnar eða eðli ósamræmisins. Hið fyrrnefnda 

gæti verið tilfellið þegar um er að ræða vörur sem vegna eðlis síns spillast, s.s. eins og vörur sem hætt er við 

skemmdum, t.d. blóm eða vörur sem eru eingöngu ætlaðar sem einnota. Dæmi um hið síðartalda myndi vera ósamræmi 
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sem getur aðeins komið til vegna gjörða neytandans eða vegna augljósra ytri orsaka sem áttu sér stað eftir að varan var 

afhent neytandanum. Þegar um er að ræða vörur með stafræna eiginleika þar sem samningurinn kveður á um samfellda 

afhendingu á stafræna efninu eða stafrænu þjónustunni ætti neytandinn ekki að þurfa að sanna að stafræna efnið eða 

stafræna þjónustan hafi verið í ósamræmi á viðkomandi tímabili sem gefið var til staðfestingar á samræmi. Til að hrekja 

kröfu neytandans þyrfti seljandinn að sanna að stafræna efnið eða stafræna þjónustan hefði verið í samræmi á því 

tímabili. 

46) Aðildarríkjum ætti að vera heimilt að viðhalda eða setja ákvæði sem mæla fyrir um að til þess að njóta réttinda sinna 

þurfi neytandinn að upplýsa seljandann um ósamræmi innan frests sem ekki skal vera skemmri en tveir mánuðir frá því 

að neytandinn tók fyrst eftir slíku ósamræmi. Aðildarríkjum ætti að vera heimilt að tryggja neytendum öflugri vernd 

með því að taka ekki upp slíka skyldu. 

47) Til að auka réttarvissu og til að ryðja úr vegi einni helstu hindruninni sem hamlar innri markaðnum ætti þessi tilskipun 

að samræma að fullu þau úrræði sem neytendum standa til boða vegna ósamræmis vöru og skilyrðin fyrir beitingu slíkra 

úrræða. Einkum ættu neytendur, þegar um ósamræmi er að ræða, að eiga rétt á því að varan sé færð til samræmis eða á 

að fá hlutfallslegan afslátt af verði eða að samningnum sé rift. 

48) Að því er varðar að færa vörur til samræmis ættu neytendur að geta valið milli viðgerðar eða að vörunni sé skipt. Að 

gera neytendum kleift að krefjast viðgerðar ætti að hvetja til sjálfbærrar neyslu og gæti stuðlað að betri endingu vara. 

Val neytanda á milli viðgerðar og skipta ætti aðeins að vera takmörkunum háð ef sá valkostur sem valinn er væri 

lagalega eða raunverulega ómögulegur eða hefði í för með sér óhóflegan kostnað fyrir seljandann, samanborið við hinn 

valkostinn. Það gæti t.d. verið óhóflegt að fara fram á að vörunni væri skipt vegna minniháttar rispu ef slík skipti hefðu 

umtalsverðan kostnað í för með sér og rispuna mætti auðveldlega laga. 

49) Seljanda ætti að vera heimilt að synja um að færa vörurnar til samræmis ef bæði viðgerð og skipti eru ómöguleg eða ef 

slíkt myndi hafa óhóflegan kostnað í för með sér fyrir hann. Sama ætti að eiga við ef annað hvort viðgerð eða skipti eru 

ómöguleg og önnur úrræði myndu hafa óhóflegan kostnað í för með sér fyrir seljandann. Til dæmis ef vörur eru 

staðsettar annars staðar en þar sem þær voru upprunalega afhentar gæti póst- og flutningskostnaður orðið óhóflegur fyrir 

seljandann. 

50) Þegar ósamræmi kemur í ljós ætti neytandinn að tilkynna seljandanum um það til að gefa honum tækifæri til að færa 

vöruna til samræmis. Seljandinn ætti að gera slíkt innan hæfilegs tíma. Því ætti neytandinn að jafnaði ekki að eiga 

tafarlausan rétt á afslætti eða riftun samnings heldur ætti hann að setja seljandanum sanngjörn tímamörk til að gera við 

eða skipta vörunni sem er í ósamræmi. Hafi seljandinn ekki gert við eða skipt vörunni innan þess tíma ætti neytandinn 

að eiga rétt á að krefjast og fá afslátt eða riftun samningsins án þess að þurfa að bíða lengur. 

51) Hafi viðgerð eða skipti á vöru ekki reynst fullnægjandi úrræði vegna ósamræmis fyrir neytandann ætti hann að eiga rétt 

á afslætti eða á því að rifta samningnum. Þetta ætti einkum að eiga við ef seljandinn hefur ekki lokið við viðgerðina eða 

skiptin eða ef ljóst þykir af öllum málavöxtum að hann muni ekki ljúka við viðgerðina eða skiptin eða ef seljandinn 

hefur neitað að færa vörurnar til samræmis vegna þess að viðgerð og skipti eru ómöguleg eða myndu hafa óhóflegan 

kostnað í för með sér fyrir hann. 

52) Við tilteknar aðstæður mætti réttlæta að neytandinn ætti að eiga rétt á afslætti af verði eða riftun samningsins tafarlaust. 

Hafi seljandinn gripið til aðgerða til að færa vörurnar til samræmis en ósamræmi kemur í framhaldinu í ljós ætti að meta 

það á hlutlægan hátt hvort neytandinn ætti að samþykkja frekari tilraunir seljandans til að færa vörurnar til samræmis, að 

teknu tilliti til allra málavaxta s.s. tegundar og verðmætis vörunnar og eðlis og mikilvægis ósamræmisins. Einkum gæti 

verið réttlætanlegt að heimila seljandanum að reyna aftur að ráða bót á ósamræminu þegar um er að ræða dýrar eða 

flóknar vörur. Einnig ætti að taka tillit til þess hvort vænta megi þess af neytandanum að hann hafi áfram tiltrú á getu 
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seljandans til að færa vörurnar til samræmis eða ekki, t.d. ef sama vandamál kemur upp tvisvar. Að sama skapi gæti 

ósamræmi, við tilteknar aðstæður, verið svo alvarlegs eðlis að neytandinn geti ekki viðhaldið tiltrú sinni á getu 

seljandans til að færa vörurnar til samræmis, t.d. þegar ósamræmið hefur alvarleg áhrif á getu neytandans til að nota 

vörurnar með venjulegum hætti og ekki er hægt að vænta þess af neytandanum að hann treysti því að viðgerð eða skipti 

seljandans muni leysa vandamálið. 

53) Til að viðhalda jafnvægi milli réttinda og skyldna samningsaðilanna ætti neytandinn aðeins að eiga rétt á að rifta 

samningnum í þeim tilvikum þar sem ekki er um að ræða minniháttar ósamræmi. 

54) Aðildarríki ættu að geta sett reglur um skilyrðin fyrir því að annar aðili megi uppfylla skyldur skuldarans, t.d. með 

hvaða skilyrðum neytandinn eða þriðji aðili mega, á kostnað seljandans, uppfylla þá skyldu seljanda að gera við vöru. 

55) Til að vernda neytendur gegn hættu á langvarandi töfum ættu allar viðgerðir eða skipti að fara fram innan hæfilegra 

tímamarka. Sanngjörn tímamörk til að ljúka viðgerð eða skiptum ættu að samsvara stysta mögulega tíma sem það tekur 

að ljúka viðgerðum eða skiptum. Meta ætti þann tíma á hlutlægan hátt að teknu tilliti til eðlis vörunnar og hversu flókin 

hún er, eðlis og alvarleika ósamræmisins og þeirrar fyrirhafnar sem þörf er á til að ljúka við viðgerðina eða skiptin. Við 

framkvæmd þessarar tilskipunar ættu aðildarríki að geta túlkað sanngjörn tímamörk til að ljúka viðgerð eða skiptum 

með því að mæla fyrir um ákveðin tímabil sem almennt mætti telja hæfileg til viðgerða eða skipta, einkum að því er 

varðar tiltekna vöruflokka. 

56) Þessi tilskipun ætti ekki að mæla fyrir um ákvæði um hvar skyldur skuldarans skuli uppfylltar. Þessi tilskipun ætti því 

hvorki að tilgreina afhendingarstað né mæla fyrir um hvar viðgerð eða skipti ættu að eiga sér stað; slíkt ætti að ákvarða í 

landslögum. 

57) Ef seljandinn færir vöruna til samræmis með skiptum ætti neytandanum ekki að vera skylt að greiða fyrir venjulega 

notkun á vörunni áður en henni var skipt. Notkun á vörunni ætti að teljast venjuleg ef hún er í samræmi við eðli og 

tilgang vörunnar. 

58) Til að neytendur geti nýtt með skilvirkum hætti rétt sinn til riftunar í þeim tilvikum þar sem neytandinn kaupir margar 

vörur og ósamræmið hefur aðeins áhrif á sumar vörurnar sem afhentar eru samkvæmt samningnum, ætti neytandinn 

einnig að eiga rétt á að rifta samningnum í tengslum við hinar vörurnar sem keyptar eru ásamt vörunum sem eru í 

ósamræmi, jafnvel þótt þær vörur séu í samræmi, ef ekki er hægt að vænta þess með nokkurri sanngirni að neytandinn 

samþykki að halda eftir aðeins þeim vörum sem eru í samræmi. 

59) Ef neytandi riftir samningi vegna ósamræmis ætti þessi tilskipun aðeins að mæla fyrir um reglur um helstu áhrif og 

fyrirkomulag varðandi réttinn til riftunar, einkum skyldu aðila til að skila því sem þeir hafa fengið afhent. Því ætti 

seljandanum að vera skylt að endurgreiða það verð sem neytandinn greiddi honum og neytandinn ætti að skila vörunum. 

60) Þessi tilskipun ætti ekki að hafa áhrif á frelsi aðildarríkjanna til að setja reglur um aðrar afleiðingar riftunar en þær sem 

kveðið er á um í þessari tilskipun, s.s. afleiðingar af því þegar virði vörunnar lækkar eða hún eyðileggst eða tapast. 

Aðildarríkjum ætti einnig að vera heimilt að setja reglur um fyrirkomulag sem gildir um endurgreiðslu verðs til 

neytandans, t.d. fyrirkomulag varðandi hvaða leiðir skuli nota til slíkrar endurgreiðslu eða varðandi hugsanlegan 

kostnað og gjöld sem fylgja endurgreiðslunni. Aðildarríkjum ætti t.d. einnig að vera frjálst að setja tiltekinn frest til 

endurgreiðslu á verði eða til að skila vörum.  

61) Meginreglan um bótaábyrgð seljanda er grundvallarþáttur sölusamninga. Neytendur ættu því að eiga rétt á að krefjast 

bóta vegna tjóns af völdum brota seljandans á þessari tilskipun, þ.m.t. vegna tjóns sem hlýst vegna ósamræmis. Slíkar 

bætur ættu að koma neytandanum eins nálægt þeirri stöðu sem hann hefði verið í, hefðu vörurnar verið í samræmi, og 

mögulegt er. Þar eð slíkur réttur til skaðabóta er þegar tryggður í öllum aðildarríkjum ætti þessi tilskipun ekki að hafa 

áhrif á reglur í hverju ríki fyrir sig um bætur til neytenda fyrir skaða sem þeir verða fyrir vegna brota á þessum reglum. 

Aðildarríkjum ætti einnig að vera frjálst að setja reglur um réttindi neytenda til bóta vegna aðstæðna þar sem viðgerð 

eða skipti ollu verulegum óþægindum eða töfðust.  
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62) Til að tryggja gagnsæi ætti að setja tilteknar kröfur að því er varðar viðskiptaábyrgðir samhliða kröfunum um 

upplýsingar sem veita skal áður en samningur er gerður um að viðskiptaábyrgð sé fyrir hendi og um skilyrði hennar sem 

kveðið er á um í tilskipun 2011/83/ESB. Til að bæta réttarvissu og forðast að villt sé um fyrir neytendum ætti þessi 

tilskipun ennfremur að kveða á um að ef skilyrði viðskiptaábyrgðar í tilheyrandi auglýsingum eru hagstæðari fyrir 

neytandann en þau sem finna má í ábyrgðaryfirlýsingunni ættu hagstæðari skilyrðin að gilda. Að lokum ætti þessi 

tilskipun að setja reglur um efni ábyrgðaryfirlýsingarinnar og um það hvernig hún skuli gerð aðgengileg neytendum. Í 

ábyrgðaryfirlýsingunni ættu t.d. að koma fram skilmálar viðskiptaábyrgðarinnar og þar ætti að tiltaka að viðskipta-

ábyrgðin hafi ekki áhrif á lögbundnu samræmisábyrgðina, svo það sé ljóst að skilmálar viðskiptaábyrgðarinnar feli í sér 

skuldbindingu sem kemur til viðbótar lögbundnu samræmisábyrgðinni. Aðildarríkjum ætti að vera frjálst að mæla fyrir 

um reglur um aðra þætti viðskiptaábyrgða sem falla ekki undir þessa tilskipun, s.s. um að tengja aðra skuldara en 

ábyrgðarveitandann við viðskiptaábyrgðina, að því tilskildu að þessar reglur svipti ekki neytendur þeirri vernd sem þeir 

fá með fyllilega samræmdum ákvæðum þessarar tilskipunar um viðskiptaábyrgðir. Aðildarríkjunum ætti að vera frjálst 

að krefjast þess að viðskiptaábyrgðir séu veittar án endurgjalds en þau ættu að tryggja að hvers konar skuldbinding 

seljanda eða framleiðanda, sem fellur undir skilgreininguna á viðskiptaábyrgð eins og hún er sett fram í þessari 

tilskipun, sé í samræmi við samræmdar reglur þessarar tilskipunar. 

63) Að teknu tilliti til þess að seljandi ber ábyrgð gagnvart neytanda á ósamræmi vöru sem til er komið vegna aðgerða eða 

aðgerðaleysis seljandans eða þriðja aðila ætti seljandinn að geta beitt úrræðum gegn þeim aðila sem ber ábyrgðina í fyrri 

hlutum keðju viðskipta. Á meðal slíkra úrræða ættu að vera úrræði vegna ósamræmis sem er til komið vegna 

aðgerðaleysis varðandi uppfærslu, þ.m.t. öryggisuppfærslu, sem hefði verið nauðsynleg til að halda vöru með stafræna 

eiginleika í samræmi. Þessi tilskipun ætti þó ekki að hafa áhrif á meginregluna um samningsfrelsi milli seljandans og 

annarra aðila í viðskiptakeðjunni. Aðildarríkin ættu að veita nánari upplýsingar varðandi nýtingu þess réttar, einkum 

gagnvart hverjum og hvernig beita má slíkum úrræðum og hvort úrræðin eru skyldubundin. Þessi tilskipun ætti ekki að 

setja reglur um það hvort neytandi geti einnig gert kröfu beint á aðila í fyrri hlutum viðskiptakeðjunnar, nema í þeim 

tilvikum þar sem framleiðandi býður neytanda viðskiptaábyrgð á vörunum. 

64) Einstaklingar eða skipulagsheildir sem teljast, samkvæmt innlendum lögum, hafa lögmætra hagsmuna að gæta við að 

vernda samningsbundinn rétt neytenda, ættu að hafa rétt til þess að hefja málsmeðferð, annaðhvort hjá dómstóli eða 

stjórnvaldi sem er þar til bært að úrskurða í kærumálum, eða hefja viðeigandi málarekstur. 

65) Ekkert í þessari tilskipun ætti að hafa áhrif á beitingu reglna alþjóðlegs einkamálaréttar, einkum reglugerða Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 593/2008 og (ESB) nr. 1215/2012 (7). 

66) Fella ber tilskipun 1999/44/EB úr gildi. Dagsetning niðurfellingarinnar ætti að vera samræmd lögleiðingardegi þessarar 

tilskipunar. Til að tryggja að lögum og stjórnsýslufyrirmælum, sem eru nauðsynleg aðildarríkjum til að fara að þessari 

tilskipun, sé beitt með samræmdum hætti um samninga sem gerðir eru frá og með lögleiðingardegi ætti þessi tilskipun 

ekki að gilda um samninga sem gerðir eru fyrir lögleiðingardag hennar. 

67) Breyta ætti viðaukanum við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2394 (8) þannig að hann innihaldi tilvísun 

í þessa tilskipun í því skyni að greiða fyrir samstarfi yfir landamæri um framfylgd þessarar tilskipunar. 

68) Breyta ætti I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/22/EB (9) þannig að hann innihaldi tilvísun í þessa 

tilskipun í því skyni að tryggja vernd heildarhagsmuna neytenda sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun. 

69) Í samræmi við sameiginlega pólitíska yfirlýsingu aðildarríkja og framkvæmdastjórnarinnar frá 28. september 2011 um 

skýringaskjöl (10) hafa aðildarríkin skuldbundið sig til að láta, í rökstuddum tilvikum, fylgja tilkynningunni um lögleið-

ingarráðstafanir sínar eitt eða fleiri skjöl sem útskýra sambandið milli efnisþátta tilskipunar og samsvarandi hluta lands-

bundinna lögleiðingargerninga. Að því er þessa tilskipun varðar telur löggjafinn að sending slíkra gagna sé réttlætanleg.  

  

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1215/2012 frá 12. desember 2012 um dómsvald og viðurkenningu á og fullnustu dóma í 

einkamálum og viðskiptamálum (Stjtíð. ESB L 351, 20.12.2012, bls. 1). 

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2394 frá 12. desember 2017 um samvinnu milli landsyfirvalda sem bera ábyrgð á að 

framfylgja lögum um neytendavernd og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 2006/2004 (Stjtíð. ESB L 345, 27.12.2017, bls. 1). 

(9) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/22/EB frá 23. apríl 2009 um að setja lögbann til verndar hagsmunum neytenda (Stjtíð. ESB  

L 110, 1.5.2009, bls. 30). 

(10) Stjtíð. ESB C 369, 17.12.2011, bls. 14. 
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70) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar tilskipunar, þ.e. að stuðla að starfsemi innri markaðarins 

með því að taka með samræmdum hætti á samningaréttartengdum hindrunum á sölu á vörum yfir landamæri í 

Sambandinu, þar sem hvert og eitt aðildarríki er ekki í stakk búið að taka á hinum sundurleita lagaramma sem fyrir er 

með því að tryggja samræmi eigin laga og laga annarra aðildarríkja, og því verður betur náð á vettvangi Sambandsins 

með því að fjarlægja helstu samningaréttartengdu hindranirnar með fullri samræmingu, er Sambandinu heimilt að 

samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið.  

Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í 

þessari tilskipun til að ná þessu markmiði. 

71) Rétt þykir að framkvæmdastjórnin endurskoði beitingu þessarar tilskipunar fimm árum eftir að hún öðlast gildi, þ.m.t. 

einkum þau ákvæði sem varða úrræði, sönnunarbyrði – einnig að því er varðar notaðar vörur og vörur sem seldar eru á 

opinberum uppboðum – og viðskiptaábyrgð framleiðanda á endingu. Framkvæmdastjórnin ætti einnig að meta hvort 

beiting þessarar tilskipunar og tilskipunar (ESB) 2019/770 tryggi samræmdan og samfelldan lagaramma að því er varðar 

afhendingu á stafrænu efni eða stafrænni þjónustu og vörum með stafræna eiginleika. 

72) Í þessari tilskipun er tekið tillit til þeirra grundvallarréttinda og mannfrelsis og þeim meginreglum fylgt sem eru 

viðurkennd, einkum í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, þ.m.t. þau sem er að finna í 16., 38. og 

47. gr. hans. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Efni og markmið 

Markmið þessarar tilskipunar er að stuðla að eðlilegri starfsemi innri markaðarins jafnframt því að tryggja öfluga neyt-

endavernd með því að mæla fyrir um sameiginlegar reglur um tilteknar kröfur varðandi sölusamninga milli seljenda og 

neytenda, einkum reglur um samræmi milli vöru og samnings, úrræði vegna ósamræmis, fyrirkomulag varðandi beitingu slíkra 

úrræða og um viðskiptaábyrgðir. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

 1) „sölusamningur“: samningur þar sem seljandi yfirfærir eða skuldbindur sig til að yfirfæra eignarhald á vörum til neytanda 

og neytandinn greiðir eða skuldbindur sig til að greiða verð þeirra, 

 2) „neytandi“: einstaklingur sem, í tengslum við samninga sem þessi tilskipun nær til, starfar að markmiðum sem liggja utan 

við atvinnugrein, fyrirtæki, iðn eða sérgrein hans, 

 3) „seljandi“: einstaklingur eða lögaðili, jafnt í eigu hins opinbera sem í einkaeigu, ásamt hverjum þeim sem starfar í nafni 

einstaklingsins eða lögaðilans eða fyrir hönd hans, sem starfar að markmiðum sem varða atvinnugrein, fyrirtæki, iðn eða 

sérgrein einstaklingsins eða lögaðilans í tengslum við samninga sem falla undir þessa tilskipun, 

 4) „framleiðandi“: sá sem framleiðir vörur, innflytjandi vöru inn á yfirráðasvæði Sambandsins eða hver sá aðili sem gefur sig 

út fyrir að vera framleiðandi með því að setja nafn sitt, vörumerki eða annað auðkenni á vöruna, 

 5) „vörur“: 

a) allir efnislegir lausamunir; vatn, gas og rafmagn skulu teljast til vöru í skilningi þessarar tilskipunar ef það er selt í 

takmörkuðu rúmmáli eða ákveðnu magni, 

b) allir efnislegir lausamunir sem hafa innfellt stafrænt efni eða stafræna þjónustu eða eru samtengdir við stafrænt efni 

eða stafræna þjónustu með þeim hætti að án þess stafræna efnis eða þeirrar stafrænu þjónusta myndu vörurnar ekki 

sinna hlutverki sínu („vörur með stafræna eiginleika“), 

 6) „stafrænt efni“: gögn sem eru framleidd og látin í té á stafrænu formi,  
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 7) „stafræn þjónusta“: 

a) þjónusta sem gerir neytandanum kleift að skapa, vinna, geyma eða fá aðgang að gögnum á stafrænu formi eða 

b) þjónusta sem gerir miðlun eða aðra gagnvirkni við gögn á stafrænu formi, sem neytandinn eða aðrir notendur þeirrar 

þjónustu hlaða upp eða skapa, mögulega, 

 8) „samrýmanleiki“: geta vöru til að virka með vélbúnaði eða hugbúnaði sem almennt er notaður með vöru af sömu tegund, 

án þess að nauðsynlegt sé að breyta vörunni, vélbúnaðnum eða hugbúnaðnum, 

 9) „virkni“: geta vöru til að sinna hlutverki sínu með hliðsjón af tilgangi hennar, 

10) „samvirkni“: geta vörunnar til að virka með vélbúnaði eða hugbúnaði sem er ólíkur þeim sem almennt er notaður með 

vörum af sömu tegund, 

11) „varanlegur miðill“: sérhvert tæki sem gerir neytanda eða seljanda kleift að geyma upplýsingar, sem beint er persónulega 

til þess aðila, á þann hátt að hægt sé að nálgast þær til að fletta upp í þeim síðar, í hæfilegan tíma eftir því hvaða tilgangi 

upplýsingarnar þjóna og sem gerir kleift að afrita óbreyttar þær upplýsingar sem geymdar eru, 

12) „viðskiptaábyrgð“: allar skuldbindingar seljanda eða framleiðanda (ábyrgðarmanns) gagnvart neytandanum, auk 

lagalegrar skuldbindingar seljandans í tengslum við samræmisábyrgð, um að endurgreiða kaupverð eða skipta, gera við 

vöru eða á annan hátt ráða bót á göllum hennar, sé hún ekki í samræmi við lýsingu í ábyrgðaryfirlýsingu eða auglýsingar 

um vöruna, sem voru aðgengilegar á þeim tíma þegar samningur var gerður eða fyrr, 

13) „ending“: geta vörunnar til að viðhalda tilskilinni virkni og nothæfi við venjulega notkun, 

14) „án endurgjalds“: án nauðsynlegs kostnaðar við að færa vöru til samræmis, sérstaklega póst-, flutnings-, vinnu- eða 

efniskostnaðar, 

15) „opinbert uppboð“: söluaðferð þar sem seljandi býður fram vörur eða þjónustu til neytenda, sem eru viðstaddir eða er veitt 

tækifæri til að vera viðstaddir uppboðið í eigin persónu, í gagnsæju útboðsferli á samkeppnisgrundvelli sem er stjórnað af 

uppboðshaldara og þar sem hlutskarpasti bjóðandi er skuldbundinn til að kaupa vörurnar eða þjónustuna. 

3. gr. 

Gildissvið 

1. Þessi tilskipun gildir um sölusamninga milli neytanda og seljanda. 

2. Samningar milli neytanda og seljanda um afhendingu vöru sem á eftir að framleiða skulu einnig teljast sölusamningar að 

því er þessa tilskipun varðar. 

3. Þessi tilskipun gildir ekki um samninga um afhendingu á stafrænu efni eða stafrænni þjónustu. Hún gildir hins vegar um 

stafrænt efni eða stafræna þjónustu sem er innfelld í eða samtengd vörum í skilningi b-liðar 5. liðar 2. gr. og látin í té ásamt 

vörunum samkvæmt sölusamningi, óháð því hvort seljandinn eða þriðji aðili afhendir slíkt stafrænt efni eða slíka stafræna 

þjónustu. Ef vafi leikur á því hvort afhending á innfelldu eða samtengdu stafrænu efni eða innfelldri eða samtengdri stafrænni 

þjónustu sé innifalin í sölusamningi skal líta svo á að stafræna efnið eða stafræna þjónustan falli undir sölusamninginn. 

4. Tilskipun þessi gildir ekki um: 

a) áþreifanlega miðla sem eru eingöngu gagnaberar fyrir stafrænt efni eða 

b) vörur seldar nauðungarsölu eða með annars konar lagaheimild.  
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5. Aðildarríkjum er heimilt að undanskilja frá gildissviði þessarar tilskipunar samninga vegna sölu á: 

a) notuðum vörum sem seldar eru á opinberu uppboði og 

b) lifandi dýrum. 

Í því tilviki sem um getur í a-lið skulu neytendur eiga greiðan aðgang að skýrum og ítarlegum upplýsingum um að þau réttindi 

sem leiðir af þessari tilskipun gildi ekki. 

6. Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á frelsi aðildarríkjanna til að setja reglur um almenn atriði samningalaga, s.s. reglur um 

gerð, gildi, ógildingu eða áhrif samninga, þ.m.t. um afleiðingar af riftun samnings, að svo miklu leyti sem ekki eru settar reglur 

um þau í þessari tilskipun, eða um rétt til skaðabóta. 

7. Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á frelsi aðildarríkja til að heimila neytendum að velja tiltekið úrræði ef ósamræmi vöru 

kemur í ljós innan ákveðins tímabils eftir afhendingu, sem er að hámarki 30 dagar. Þessi tilskipun skal auk þess ekki hafa áhrif 

á landsreglur sem varða ekki sérstaklega neytendasamninga og kveða á um sértæk úrræði vegna tiltekinna tegunda galla sem 

ekki voru augljósir þegar sölusamningurinn var gerður. 

4. gr. 

Umfang samræmingar 

Aðildarríkin skulu ekki viðhalda eða innleiða ákvæði í landslöggjöf sína sem víkja frá þeim sem mælt er fyrir um í þessari 

tilskipun, þ.m.t. strangari eða mildari ákvæði, í því augnamiði að tryggja neytendum aðra vernd, nema kveðið sé á um annað í 

þessari tilskipun.  

5. gr. 

Samræmi vara 

Vörur sem seljandi afhendir neytanda skulu uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í 6., 7. og 8. gr., eftir atvikum, sbr. þó 9. gr. 

6. gr. 

Huglægar kröfur um samræmi 

Til að samræmast sölusamningnum skal vara einkum, eftir atvikum: 

a) vera í samræmi við þá lýsingu, tegund, magn og gæði og búa yfir þeirri virkni, samrýmanleika, samvirkni og öðrum þáttum 

sem fram koma í sölusamningnum, 

b) henta þeim markmiðum sem neytandinn hyggst ná með þeim og sem hann gerði seljandanum ljós eigi síðar en þegar 

sölusamningurinn var gerður og sem seljandinn hefur samþykkt, 

c) vera afhent með öllum fylgihlutum og leiðbeiningum, þ.m.t. um uppsetningu, eins og mælt er fyrir um í sölusamningnum 

og 

d) vera uppfærð eins og mælt er fyrir um í sölusamningnum. 

7. gr. 

Hlutlægar kröfur um samræmi 

1. Til viðbótar við að standast allar huglægar kröfur um samræmi skal varan: 

a) henta til þeirra nota sem vörur af sömu tegund henta almennt til, að teknu tilliti til, eftir atvikum, allra laga Sambandsins og 

landslaga sem fyrir eru, tæknistaðla eða, ef slíkir tæknistaðlar eru ekki fyrir hendi, gildandi siðareglna iðnaðarins fyrir 

viðkomandi geira, 

b) eftir atvikum, hafa til að bera þau gæði og vera í samræmi við lýsingu á sýnishorni eða fyrirmynd sem seljandi gerði 

aðgengilega neytandanum áður en samningurinn var gerður,  
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c) eftir atvikum, afhentar með slíkum fylgihlutum, þ.m.t. umbúðum, leiðbeiningum um uppsetningu eða öðrum leið-

beiningum, sem neytandinn getur vænst að fá með nokkurri sanngirni og 

d) vera af því magni og hafa til að bera þá eiginleika og þætti, þ.m.t. í tengslum við endingu, virkni, samrýmanleika og öryggi, 

sem eru vanalegir í vörum af sama tagi og sem neytandinn getur með nokkurri sanngirni vænst, að teknu tilliti til eðlis 

vörunnar og opinberra yfirlýsinga sem settar hafa verið fram af hálfu eða fyrir hönd seljanda eða annarra aðila í fyrri 

hlutum keðju viðskiptanna, sérstaklega í auglýsingum eða vörumerkingum. 

2. Seljandinn skal ekki bundinn af opinberum yfirlýsingum, eins og um getur í d-lið 1. mgr., ef hann sýnir fram á: 

a) að hann vissi ekki og gat tæpast vitað um opinberu yfirlýsinguna sem um ræðir, 

b) að þegar samningurinn er gerður hafi opinbera yfirlýsingin verið leiðrétt á sama hátt eða með sambærilegum hætti og hún 

hafði verið gefin eða 

c) að opinbera yfirlýsingin hafi ekki getað haft áhrif á ákvörðunina um kaup á vörunni. 

3. Ef um er að ræða vörur með stafræna eiginleika skal seljandinn tryggja að neytandinn sé upplýstur um og honum látnar í 

té uppfærslur, þ.m.t. öryggisuppfærslur, sem nauðsynlegar eru til að tryggja samræmi þeirrar vöru, á því tímabili: 

a) sem neytandinn getur vænst með nokkurri sanngirni, með hliðsjón af tegund og tilgangi vörunnar og stafrænu eiginleikanna 

og að teknu tilliti til aðstæðna og eðlis samningsins, ef sölusamningurinn kveður á um að stafræna efnið eða stafræna 

þjónustan sé látin í té í eitt skipti eða 

b) sem fram kemur í 2. eða 5. mgr. 10 gr., eftir því sem við á, ef sölusamningurinn kveður á um samfellda afhendingu á 

stafræna efninu eða stafrænu þjónustunni yfir tiltekið tímabil. 

4. Ef neytandinn lætur hjá líða að setja upp, innan sanngjarnra tímamarka, uppfærslur sem hann fær í samræmi við 3. mgr. 

skal seljandinn ekki vera ábyrgur fyrir ósamræmi sem stafar eingöngu af því að viðeigandi uppfærsla var ekki sett upp, að því 

tilskildu: 

a) að seljandinn hafi upplýst neytandann um tiltæka uppfærslu og afleiðingarnar ef neytandinn léti hjá líða að setja hana upp 

og 

b) að ágallar á uppsetningarleiðbeiningunum sem neytandinn fékk séu ekki ástæða þess að hann lét hjá líða að setja 

uppfærsluna upp eða setti hana rangt upp. 

5. Ósamræmi skal ekki teljast vera til staðar í skilningi 1. eða 3. mgr. ef neytandinn var, þegar samningurinn var gerður, 

sérstaklega upplýstur um að tiltekinn eiginleiki vörunnar viki frá hlutlægum kröfum um samræmi sem mælt er fyrir um í 1. eða 

3. mgr. og neytandinn samþykkti slíkt frávik gagngert og sérstaklega þegar sölusamningurinn var gerður. 

8. gr. 

Röng uppsetning vörunnar 

Ósamræmi sem upp kemur vegna rangrar uppsetningar vöru skal teljast ósamræmi vöru ef: 

a) uppsetning er innifalin í sölusamningi og var framkvæmd af seljandanum eða á ábyrgð hans eða 

b) uppsetningin, sem neytandanum var ætlað að annast, var framkvæmd af neytandanum og röng uppsetning stafaði af ágalla á 

uppsetningarleiðbeiningum frá seljanda eða, ef um er að ræða vörur með stafræna eiginleika, frá seljanda eða þeim sem 

lætur stafræna efnið eða stafrænu þjónustuna í té.  
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9. gr. 

Réttindi þriðja aðila 

Ef takmörkun sem stafar af broti á réttindum þriðja aðila, einkum á hugverkarétti, kemur í veg fyrir eða takmarkar notkun á 

vörunum, í samræmi við 6. og 7. gr., skulu aðildarríki tryggja að neytandinn eigi rétt á úrræðunum vegna ósamræmis sem 

kveðið er á um í 13. gr., nema landslög kveði í slíkum tilvikum á um ógildingu eða riftun á sölusamningnum. 

10. gr. 

Ábyrgð seljanda 

1. Seljandinn skal bera ábyrgð gagnvart neytandanum á öllu ósamræmi sem var til staðar þegar varan var afhent og sem 

kemur í ljós innan tveggja ára frá afhendingu vörunnar. Með fyrirvara um 3. mgr. 7. gr. gildir þessi málsgrein einnig um vörur 

með stafræna eiginleika. 

2. Þegar um er að ræða vörur með stafræna eiginleika þar sem sölusamningur kveður á um samfellda afhendingu stafræna 

efnisins eða stafrænu þjónustunnar yfir tiltekið tímabil skal seljandinn einnig bera ábyrgð á ósamræmi stafræna efnisins eða 

stafrænu þjónustunnar sem á sér stað eða kemur í ljós innan tveggja ára frá því að vörurnar með stafrænu eiginleikana voru 

afhentar. Ef samningurinn kveður á um samfellda afhendingu í meira en tvö ár ætti seljandinn að bera ábyrgð á ósamræmi 

stafræna efnisins eða stafrænu þjónustunnar sem á sér stað eða sem kemur í ljós innan þess tímabils sem stafræna efnið eða 

stafræna þjónustan er látin í té samkvæmt sölusamningnum. 

3. Aðildarríki geta viðhaldið eða innleitt lengri tímafresti en þá sem um getur í 1. og 2. mgr. 

4. Ef úrræðin sem kveðið er á um í 13. gr. eru samkvæmt landslögum einnig háð fyrningarfresti skulu aðildarríki tryggja að 

slíkur fyrningarfrestur geri neytandanum kleift að beita úrræðunum sem mælt er fyrir um í 13. gr. vegna ósamræmis sem 

seljandinn er ábyrgur fyrir skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar og sem kemur í ljós innan þess tímabils sem um getur í þessum 

málsgreinum. 

5. Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. þessarar greinar geta aðildarríki viðhaldið eða innleitt eingöngu fyrningarfrest vegna úrræðanna 

sem kveðið er á um í 13. gr. Aðildarríki skulu tryggja að slíkur fyrningarfrestur geri neytandanum kleift að beita úrræðunum 

sem mælt er fyrir um í 13. gr. vegna ósamræmis sem seljandinn er ábyrgur fyrir skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar og sem 

kemur í ljós á því tímabili sem um getur í þessum málsgreinum. 

6. Aðildarríkin geta kveðið á um að þegar um notaða vöru er að ræða geti seljandi og neytandi gert samkomulag um 

samningsákvæði eða skilmála sem kveða á um styttri bótaábyrgð eða fyrningarfrest en kveðið er á um í 1., 2. og 5. mgr., að því 

tilskildu að slík styttri tímabil séu ekki skemmri en eitt ár. 

11. gr. 

Sönnunarbyrði 

1. Gera skal ráð fyrir að ósamræmi sem kemur í ljós innan eins árs frá afhendingu vörunnar hafi verið til staðar við 

afhendingu nema annað sé sannað eða að sú forsenda sé í ósamræmi við eðli vörunnar eða eðli ósamræmisins. Ákvæði þessarar 

málsgreinar gilda einnig um vörur með stafræna eiginleika. 

2. Í stað eins árs tímabilsins sem mælt er fyrir um í 1. mgr. geta aðildarríki viðhaldið eða innleitt tveggja ára tímabil frá og 

með þeim tíma að vörurnar voru afhentar. 

3. Þegar um er að ræða vörur með stafræna eiginleika þar sem sölusamningurinn kveður á um samfellda afhendingu stafræna 

efnisins eða stafrænu þjónustunnar yfir tiltekið tímabil skal sönnunarbyrðin að því er varðar hvort stafræna efnið eða stafræna 

þjónustan hafi verið í samræmi á tímabilinu sem um getur í 2. mgr. 10. gr. hvíla á seljanda vegna ósamræmis sem kemur í ljós 

innan þess tímabils sem um getur í þeirri grein. 

12. gr. 

Tilkynningarskylda 

Aðildarríkjum er heimilt að viðhalda eða innleiða ákvæði sem mæla fyrir um að til þess að njóta réttinda sinna þurfi neytandinn 

að láta seljandann vita af ósamræmi innan a.m.k. tveggja mánaða frá því að hann tók fyrst eftir slíku ósamræmi.  
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13. gr. 

Úrræði vegna ósamræmis 

1. Þegar um ósamræmi er að ræða skal neytandinn eiga rétt á því að varan sé færð til samræmis eða á hlutfallslegum afslætti 

af verði eða á að rifta samningnum, að uppfylltum þeim skilyrðum sem sett eru fram í þessari grein. 

2. Til að fá vörurnar færðar til samræmis getur neytandinn valið milli viðgerðar og skipta, nema að úrræðið sem valið er sé 

ógerlegt eða myndi, samanborið við önnur úrræði, hafa í för með sér óhóflegan kostnað fyrir seljandann, að teknu tilliti til allra 

málavaxta, þ.m.t.: 

a) verðmætis vörunnar ef ekki væri um ósamræmi að ræða, 

b) mikilvægis ósamræmisins og 

c) hvort notast mætti við önnur úrræði án þess að valda neytandanum verulegum óþægindum. 

3. Seljanda er heimilt að neita um að færa vörurnar til samræmis ef viðgerð og skipti eru ógerleg eða myndu hafa óhóflegan 

kostnað í för með sér fyrir seljandann, að teknu tilliti til allra málavaxta þ.m.t. þeirra sem getið er í a- og b-liðum 2. málsgreinar. 

4. Neytandinn skal annað hvort eiga rétt á hlutfallslegum afslætti í samræmi við 15. mgr. eða riftun sölusamningsins í 

samræmi við 16. mgr. í eftirfarandi tilvikum: 

a) ef seljandinn hefur ekki lokið viðgerðinni eða skiptunum eða, eftir atvikum, hefur ekki lokið viðgerð eða skiptum í 

samræmi við 2. og 3. mgr. 14. gr. eða hann hefur neitað að færa vörurnar til samræmis í samræmi við 3. mgr. þessarar 

greinar, 

b) ef ósamræmi kemur í ljós þrátt fyrir tilraunir seljandans til að færa vörurnar til samræmis, 

c) ef ósamræmið er svo alvarlegt að það réttlætir tafarlausan afslátt eða riftun sölusamningsins eða 

d) ef seljandinn hefur lýst því yfir eða ljóst þykir af öllum málavöxtum að hann muni ekki færa vörurnar til samræmis innan 

sanngjarnra tímamarka eða án verulegra óþæginda fyrir neytandann. 

5. Neytandinn hefur ekki rétt til að rifta samningi ef aðeins um minni háttar ósamræmi er að ræða. Að því er varðar það 

hvort ósamræmið er minni háttar, skal sönnunarbyrðin hvíla á seljandanum. 

6. Neytandi skal eiga rétt á að halda eftir greiðslu vegna útistandandi hluta af verðinu eða hluta þess þar til seljandi hefur 

uppfyllt skuldbindingar sínar samkvæmt þessari tilskipun. Aðildarríki geta ákveðið skilyrði og fyrirkomulag sem gilda varðandi 

rétt neytandans til að halda eftir greiðslunni.  

7. Aðildarríkjum er heimilt að setja reglur um hvort og að hve miklu leyti framlag neytandans til ósamræmisins hefur áhrif á 

rétt hans til úrræða. 

14. gr. 

Viðgerð eða skipti á vörum 

1. Viðgerðir eða skipti skulu fara fram: 

a) án endurgjalds, 

b) innan sanngjarnra tímamarka frá því neytandinn hefur upplýst seljandann um ósamræmið og 

c) án verulegra óþæginda fyrir neytandann, með hliðsjón af eðli vörunnar og áformum neytandans varðandi hana.  
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2. Ef bæta á úr ósamræminu með viðgerð eða skiptum á vörunni skal neytandinn gera vöruna aðgengilega fyrir seljandann. 

Seljandinn skal taka við vörum, sem skipt hefur verið, á sinn kostnað. 

3. Ef viðgerð krefst þess að vara, sem hafði verið sett upp í samræmi við eðli hennar og tilgang áður en ósamræmið kom í 

ljós, sé fjarlægð eða þegar skipta á slíkri vöru, skal skyldan til að gera við vöru eða skipta henni fela í sér að fjarlægja vöruna 

sem er í ósamræmi og að setja upp vöruna sem kemur í staðinn eða sem gert var við eða bera kostnaðinn af því að varan sé 

fjarlægð og á uppsetningunni. 

4. Neytandi skal ekki þurfa að greiða fyrir venjulega notkun á vörunni, sem skipt er, áður en henni var skipt. 

15. gr. 

Afsláttur 

Afsláttur af verði skal vera í réttu hlutfalli við lækkað virði vörunnar sem neytandinn fékk samanborið við virði vörunnar ef hún 

hefði verið í samræmi. 

16. gr. 

Riftun sölusamnings 

1. Neytandinn skal nýta rétt sinn til að rifta sölusamningnum með yfirlýsingu til seljanda þar sem hann lýsir ákvörðun sinni 

um að rifta sölusamningnum. 

2. Ef ósamræmið tengist aðeins sumum af vörunum sem afhentar eru samkvæmt sölusamningi og grundvöllur er fyrir riftun 

sölusamningsins samkvæmt 13. gr. getur neytandinn rift sölusamningnum í tengslum við þær vörur eingöngu, og í tengslum við 

aðrar vörur sem hann keypti ásamt vörunum sem eru í ósamræmi, ef ekki er hægt að vænta þess með nokkurri sanngirni að 

neytandinn samþykki að halda eftir aðeins þeim vörum sem eru í samræmi. 

3. Rifti neytandi sölusamningi í heild eða, í samræmi við 2. mgr., að því er varðar sumar af vörunum sem afhentar eru 

samkvæmt sölusamningnum: 

a) skal hann skila vörunum til seljandans, á kostnað seljanda og 

b) skal seljandinn endurgreiða neytandanum það verð sem greitt var fyrir vörurnar við móttöku varanna eða þegar neytandinn 

færir sönnur á að hann hafi endursent vörurnar. 

Að því er þessa málsgrein varðar geta aðildarríki ákveðið fyrirkomulag sem gildir um skil og endurgreiðslur. 

17. gr. 

Viðskiptaábyrgðir 

1. Viðskiptaábyrgð skal vera bindandi fyrir ábyrgðarveitandann samkvæmt þeim skilyrðum sem viðskiptaábyrgðar-

yfirlýsingin og tilheyrandi auglýsingar, sem voru aðgengilegar á þeim tíma sem samningurinn var gerður eða fyrr, kveða á um. 

Með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þessari grein og með fyrirvara um hvers konar önnur gildandi ákvæði laga 

Sambandsins eða landslaga skal framleiðandi, sem býður neytanda viðskiptaábyrgð á endingu tiltekinna vara í tiltekinn tíma, 

bera beina ábyrgð gagnvart neytandanum allt tímabilið sem viðskiptaábyrgðin á endingu gildir vegna viðgerða eða skipta á 

vörunum í samræmi við 14. gr. Framleiðandinn getur boðið neytandanum hagstæðari skilyrði í viðskiptaábyrgðaryfirlýsingu 

vegna endingar. 

Ef skilmálarnir sem kveðið er á um í viðskiptaábyrgðaryfirlýsingunni eru óhagstæðari fyrir neytandann en þeir sem mælt er 

fyrir um í tilheyrandi auglýsingu skal viðskiptaábyrgðin vera bindandi með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í 

auglýsingunni um viðskiptaábyrgðina nema tilheyrandi auglýsing hafi verið leiðrétt á sama hátt eða með sambærilegum hætti 

og auglýsingin var gerð, áður en samningurinn var gerður.  
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2. Viðskiptaábyrgðaryfirlýsingin skal látin neytandanum í té á varanlegum miðli eigi síðar en þegar varan er afhent. 

Viðskiptaábyrgðaryfirlýsingin skal vera á skýru og skiljanlegu máli. Það skal innihalda eftirfarandi: 

a) skýra yfirlýsingu um að neytandinn eigi samkvæmt lögum rétt á úrræðum frá seljandanum án endurgjalds ef vörur reynast í 

ósamræmi og að viðskiptaábyrgðin hafi ekki áhrif á þau úrræði, 

b) nafn og heimilisfang ábyrgðarveitanda, 

c) málsmeðferð sem neytandinn þarf að fylgja til að viðskiptaábyrgðin komi til framkvæmda, 

d) heiti vörunnar sem viðskiptaábyrgðin gildir um og 

e) skilmála viðskiptaábyrgðarinnar. 

3. Það að ekki sé farið að ákvæðum 2. mgr. skal ekki hafa áhrif á bindandi eðli viðskiptaábyrgðarinnar fyrir ábyrgðar-

veitandann. 

4. Aðildarríkjum er heimilt að setja reglur um aðra þætti varðandi viðskiptaábyrgðir sem ekki eru settar reglur um í þessari 

grein, þ.m.t. varðandi á hvaða tungumáli eða tungumálum viðskiptaábyrgðaryfirlýsingin skal gerð aðgengileg neytandanum. 

18. gr. 

Réttur til úrlausnar 

Þegar seljandi ber ábyrgð gagnvart neytanda á ósamræmi sem er til komið vegna aðgerða eða aðgerðaleysis aðila í fyrri hlutum 

viðskiptakeðjunnar, þ.m.t. að vanrækja það að láta í té uppfærslur fyrir vörur með stafræna eiginleika í samræmi við 3. mgr.  

7. gr., skal seljandinn hafa rétt til að beita úrræðum gegn þeim aðila eða aðilum innan viðskiptakeðjunnar sem bera ábyrgðina. 

Ákvörðun um gegn hvaða aðila seljandanum leyfist að beita úrræðum ásamt viðeigandi aðgerðum og skilmálum við 

framkvæmd skal taka samkvæmt landslögum. 

19. gr. 

Framfylgd 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að til séu viðunandi og skilvirkar leiðir til að tryggja að farið sé að ákvæðum þessarar 

tilskipunar. 

2. Meðal leiðanna sem um getur í 1. mgr. skulu vera ákvæði, sem einn eða fleiri eftirtalinna aðila, eins og ákvarðast af 

landslögum, geta nýtt sér til aðgerða samkvæmt landslögum fyrir dómstólum eða þar til bærum stjórnsýslustofnunum, til að 

tryggja að beitt sé ákvæðum landslaga til lögleiðingar þessarar tilskipunar: 

a) opinberar stofnanir eða fulltrúar þeirra, 

b) neytendasamtök sem hafa lögmæta hagsmuni af því að vernda neytendur, 

c) fagfélög sem hafa réttmætan hag af því að grípa til aðgerða. 

20. gr. 

Neytendaupplýsingar 

Aðildarríki skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að upplýsingar um réttindi neytenda samkvæmt þessari tilskipun og 

upplýsingar um hvernig framfylgja megi þeim réttindum, séu aðgengilegar neytendum. 

21. gr. 

Ófrávíkjanleiki 

1. Sé ekki kveðið á um annað í þessari tilskipun skal hvers konar samningsbundið fyrirkomulag, neytandanum í óhag, sem 

útilokar beitingu landsráðstafana sem leiða þessa tilskipun í lög, víkur frá þeim eða breytir áhrifum þeirra áður en neytandinn 

vekur athygli seljandans á ósamræmi vörunnar, ekki vera bindandi fyrir neytandann.  
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2. Tilskipun þessi skal ekki hindra seljanda í að bjóða neytanda samningsbundið fyrirkomulag sem gengur lengra en verndin 

sem kveðið er á um í þessari tilskipun. 

22. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) 2017/2394 og tilskipun 2009/22/EB 

1) Í stað 3. liðar í viðaukanum við reglugerð (ESB) 2017/2394 kemur eftirfarandi: 

„3. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/771 frá 20. maí 2019 um tiltekna þætti varðandi samninga um sölu á 

vörum, um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/2394 og tilskipun 2009/22/EB og um niðurfellingu tilskipunar 

1999/44/EB (Stjtíð. ESB L 136, 22.5.2019, bls. 28).“ 

2) Í stað 7. liðar I. viðauka við tilskipun 2009/22/EB kemur eftirfarandi: 

„7. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/771 frá 20. maí 2019 um tiltekna þætti varðandi samninga um sölu á 

vörum, um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/2394 og tilskipun 2009/22/EB og um niðurfellingu tilskipunar 

1999/44/EB (Stjtíð. ESB L 136, 22.5.2019, bls. 28).“ 

23. gr. 

Niðurfelling á tilskipun 1999/44/EB 

Tilskipun 1999/44/EB er felld úr gildi frá og með 1. janúar 2022. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af samsvörunar-

töflunni í viðauka. 

24. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynlegar ráðstafanir til að fara að þessari tilskipun eigi síðar en 1. júlí 2021. 

Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 

Þau skulu beita þessum ráðstöfunum frá og með 1. janúar 2022. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær 

eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði landslaga sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi nær til. 

2. Ákvæði þessarar tilskipunar skulu ekki gilda um samninga sem gerðir eru fyrir 1. janúar 2022. 

25. gr. 

Endurskoðun 

Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 12. júní 2024, endurskoða beitingu þessarar tilskipunar, þ.m.t. ákvæði hennar um 

úrræði og sönnunarbyrði — einnig að því er varðar notaðar vörur og vörur sem seldar eru á opinberum uppboðum — og 

viðskiptaábyrgð framleiðanda á endingu og leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið, ráðið og efnahags- og félagsmálanefndina. Í 

skýrslunni skal sérstaklega metið hvort beiting þessarar tilskipunar og tilskipunar (ESB) 2019/770 tryggi samræmdan og 

samfelldan ramma fyrir eðlilega starfsemi innri markaðarins að því er varðar afhendingu á stafrænu efni, stafrænni þjónustu og 

vörum með stafræna eiginleika í samræmi við þær meginreglur sem gilda um stefnur Sambandsins. Skýrslunni skulu fylgja 

tillögur að nýrri löggjöf, ef við á. 

26. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Ákvæði 22. gr. koma hins vegar til framkvæmda frá og með 1. janúar 2022. 
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27. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 20. maí 2019. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

G. CIAMBA 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

Tilskipun 1999/44/EB Þessi tilskipun 

1. mgr. 1. gr. 1. gr. 

a-liður 2. mgr. 1. gr. 2. liður 2. gr. 

Fyrsti undirliður b-liðar 2. mgr. 1. gr. b-liður 4. mgr. 3. gr. 

Annar og þriðji undirliður b-liðar 2. mgr. 1. gr. a-liður 5. liðar 2. gr. 

c-liður 2. mgr. 1. gr. 3. liður 2. gr. 

d-liður 2. mgr. 1. gr. 4. liður 2. gr. 

e-liður 2. mgr. 1. gr. 12. liður 2. gr. 

3. mgr. 1. gr. 15. liður 2. gr. og a-liður 5. mgr. 3. gr. 

4. mgr. 1. gr. 2. mgr. 3. gr. 

1. mgr. 2. gr. 5. gr. 

a-liður 2. mgr. 2. gr. a-liður 6. gr. og b-liður 1. mgr. 7. gr. 

b-liður 2. mgr. 2. gr. b-liður 6. gr. 

c-liður 2. mgr. 2. gr. a-liður 1. mgr. 7. gr. 

d-liður 2. mgr. 2. gr. d-liður 1. mgr. 7. gr. 

3. mgr. 2. gr. 5. mgr. 7. gr. 

4. mgr. 2. gr. 2. mgr. 7. gr. 

5. mgr. 2. gr. 8. gr. 

1. mgr. 3. gr. 1. mgr. 10. gr. 

2. mgr. 3. gr. 1. mgr. 13. gr. 

Fyrsta undirgrein 3. mgr. 3. gr. 2. mgr. 13. gr. og a-liður 1. mgr. 14. gr. 

Önnur undirgrein 3. mgr. 3. gr. 2. mgr. 13. gr. 

Þriðja undirgrein 3. mgr. 3. gr. b- og c-liður 1. mgr. 14. gr. 

4. mgr. 3. gr. 14. liður 2. gr. 

5. mgr. 3. gr. 4. mgr. 13. gr. 

6. mgr. 3. gr. 5. mgr. 13. gr. 

4. gr. 18. gr. 

1. mgr. 5. gr. 1., 2., 3., 4. og 5. mgr. 10. gr. 

2. mgr. 5. gr. 12. gr. 

3. mgr. 5. gr. 11. gr. 

1. mgr. 6. gr. 1. mgr. 17. gr. 
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Tilskipun 1999/44/EB Þessi tilskipun 

2. mgr. 6. gr. 2. mgr. 17. gr. 

3. mgr. 6. gr. 2. mgr. 17. gr. 

4. mgr. 6. gr. 4. mgr. 17. gr. 

5. mgr. 6. gr. 3. mgr. 17. gr. 

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 7. gr. 1. mgr. 21. gr. 

Önnur undirgrein 1. mgr. 7. gr. 6. mgr. 10. gr. 

2. mgr. 7. gr. — 

1. mgr. 8. gr. 6. og 7. mgr. 3. gr. 

2. mgr. 8. gr. 4. gr. 

9. gr. 19. og 20. gr. 

10. gr. 22. gr. 

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 11. gr. Fyrsta undirgrein 1. mgr. 24. gr. 

Önnur undirgrein 1. mgr. 11. gr. Þriðja undirgrein 1. mgr. 24. gr. 

2. mgr. 11. gr. Fjórða undirgrein 1. mgr. 24. gr. 

12. gr. 25. gr. 

13. gr. 26. gr. 

14. gr. 27. gr. 

 


