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Ändringsförslag 1
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Skäl A

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. Avtalsrätten utgör kärnan i alla 
nationella bestämmelser om företags och 
konsumenters agerande på marknaderna. 
På grund av de 27 olika rättssystemen 
samt riskerna med och kostnaderna för 
gränsöverskridande transaktioner förblir 
den inre marknaden splittrad.

A. Den inre marknaden förblir splittrad på 
grund av många olika faktorer, bland 
annat underlåtenhet att genomföra 
befintlig lagstiftning om den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 2
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Skäl A

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. Avtalsrätten utgör kärnan i alla 
nationella bestämmelser om företags och 
konsumenters agerande på marknaderna. 
På grund av de 27 olika rättssystemen 
samt riskerna med och kostnaderna för 
gränsöverskridande transaktioner förblir 
den inre marknaden splittrad.

A. Den inre marknaden förblir splittrad på 
grund av många olika faktorer, bland 
annat underlåtenhet att genomföra 
befintlig lagstiftning om den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 3
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Skäl A
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. Avtalsrätten utgör kärnan i alla 
nationella bestämmelser om företags och 
konsumenters agerande på marknaderna. 
På grund av de 27 olika rättssystemen 
samt riskerna med och kostnaderna för 
gränsöverskridande transaktioner förblir
den inre marknaden splittrad.

A. Det krävs en större undersökning för 
att få ökad insikt i varför den inre 
marknaden förblir splittrad och hur man 
bäst kan lösa dessa problem, däribland 
hur man kan se till att befintlig 
lagstiftning genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 4
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Skäl A

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. Avtalsrätten utgör kärnan i alla 
nationella bestämmelser om företags och 
konsumenters agerande på marknaderna. 
På grund av de 27 olika rättssystemen 
samt riskerna med och kostnaderna för 
gränsöverskridande transaktioner förblir
den inre marknaden splittrad.

A. Det krävs en större undersökning för 
att få ökad insikt i varför den inre 
marknaden förblir splittrad och hur man 
bäst kan lösa dessa problem, däribland 
hur man kan se till att befintlig 
lagstiftning, t.ex. direktivet om tjänster på 
den inre marknaden 
(direktiv 2006/123/EG), genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 5
Louis Grech

Förslag till yttrande
Skäl Aa (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Aa. Några av de mest uppenbara 
svårigheterna för konsumenter och små 
och medelstora företag när det gäller den 
inre marknaden är komplexa 
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avtalsförhållanden, oskäliga avtalsvillkor, 
otillräcklig och bristfällig information 
samt ineffektiva och tidskrävande 
förfaranden. 

Or. en

Ändringsförslag 6
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. En gemensam europeisk avtalsrätt 
gagnar särskilt konsumenterna, eftersom 
de fullt ut kan utnyttja fördelarna med 
den inre marknaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 7
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. En gemensam europeisk avtalsrätt 
gagnar särskilt konsumenterna, eftersom 
de fullt ut kan utnyttja fördelarna med 
den inre marknaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 8
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Skäl B
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. En gemensam europeisk avtalsrätt 
gagnar särskilt konsumenterna, eftersom de 
fullt ut kan utnyttja fördelarna med den 
inre marknaden.

B. En verktygslåda som syftar till att 
inrätta mer enhetlig och konsekvent 
lagstiftning och standardvillkor gagnar 
särskilt företagen och konsumenterna, 
eftersom de i större utsträckning kan 
utnyttja fördelarna med den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 9
Olle Schmidt

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. En gemensam europeisk avtalsrätt 
gagnar särskilt konsumenterna, eftersom 
de fullt ut kan utnyttja fördelarna med
den inre marknaden.

B. En gemensam europeisk avtalsrätt 
gagnar konsumenterna och bidrar framför 
allt till ökad och mer lättillgänglig 
gränsöverskridande handel inom den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 10
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. En gemensam europeisk avtalsrätt 
gagnar särskilt konsumenterna, eftersom de 
fullt ut kan utnyttja fördelarna med den 
inre marknaden.

B. En verktygslåda som syftar till att 
inrätta mer enhetlig och konsekvent 
lagstiftning och standardvillkor gagnar 
särskilt företagen och konsumenterna, 
eftersom de i större utsträckning kan 
utnyttja fördelarna med den inre 
marknaden.
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Or. en

Ändringsförslag 11
Toine Manders

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. En gemensam europeisk avtalsrätt 
gagnar särskilt konsumenterna, eftersom 
de fullt ut kan utnyttja fördelarna med den 
inre marknaden.

B. En gemensam europeisk avtalsrätt 
skulle särskilt kunna gagna
konsumenterna, eftersom de fullt ut kan 
utnyttja fördelarna med den inre 
marknaden.

Or. nl

Ändringsförslag 12
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Skäl C

Förslag till yttrande Ändringsförslag

C. Kommissionen har i sin grönbok*

presenterat ett antal modeller för en 
europeisk avtalsrättsakt som kan bidra till
EU:s återhämtning från den ekonomiska 
krisen, utveckla företagandet och stärka 
medborgarnas förtroende för den inre 
marknaden.

C. Kommissionen har i sin grönbok1

presenterat ett antal modeller för en 
europeisk avtalsrättsakt som kan bidra till 
att utveckla företagandet och stärka 
medborgarnas förtroende för den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 13
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Skäl C
                                               
1 KOM(2010)0348.
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

C. Kommissionen har i sin grönbok1

presenterat ett antal modeller för en 
europeisk avtalsrättsakt som kan bidra till 
EU:s återhämtning från den ekonomiska 
krisen, utveckla företagandet och stärka 
medborgarnas förtroende för den inre 
marknaden.

C. Kommissionen har i sin grönbok 
presenterat ett antal modeller för en 
europeisk avtalsrättsakt som kan bidra till 
att utveckla företagandet och stärka 
medborgarnas förtroende för den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 14
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Skäl C

Förslag till yttrande Ändringsförslag

C. Kommissionen har i sin grönbok*
presenterat ett antal modeller för en 
europeisk avtalsrättsakt som kan bidra till 
EU:s återhämtning från den ekonomiska 
krisen, utveckla företagandet och stärka 
medborgarnas förtroende för den inre 
marknaden.

C. Kommissionen har i sin grönbok2

presenterat ett antal modeller för en 
europeisk avtalsrättsakt som kan bidra till 
att utveckla företagandet och stärka 
medborgarnas förtroende för den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 15
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Skäl D

Förslag till yttrande Ändringsförslag

D. Förhandlingarna om 
konsumentskyddsdirektivet* har visat på 

D. Förhandlingarna om 
konsumentskyddsdirektivet3 har visat på 

                                               
1 KOM(2010)0348.
2 KOM(2010)0348.
3 KOM(2008)0614.
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svårigheterna och begränsningarna då 
harmoniseringslinjen ska genomföras på
avtalsrättens område utan att samtidigt 
äventyra det gemensamma åtagandet för ett 
starkt konsumentskydd i Europa.

svårigheterna och begränsningarna då 
harmoniseringslinjen ska genomföras fullt 
ut inom avtalsrätten för konsumenter, 
med anledning av dess komplexitet, utan 
att samtidigt äventyra det gemensamma 
åtagandet för ett starkt konsumentskydd i 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 16
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Skäl D

Förslag till yttrande Ändringsförslag

D. Förhandlingarna om 
konsumentskyddsdirektivet1 har visat på 
svårigheterna och begränsningarna då 
harmoniseringslinjen ska genomföras på 
avtalsrättens område utan att samtidigt 
äventyra det gemensamma åtagandet för ett 
starkt konsumentskydd i Europa.

D. Förhandlingarna om 
konsumentskyddsdirektivet har visat på 
svårigheterna och begränsningarna då 
harmoniseringslinjen ska genomföras på 
tillämpningen av konsumenträtten i avtal 
utan att samtidigt äventyra det 
gemensamma åtagandet för ett starkt 
konsumentskydd i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 17
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Skäl D

Förslag till yttrande Ändringsförslag

D. Förhandlingarna om 
konsumentskyddsdirektivet* har visat på 
svårigheterna och begränsningarna då 
harmoniseringslinjen ska genomföras på 
avtalsrättens område utan att samtidigt 

D. Förhandlingarna om 
konsumentskyddsdirektivet2 har visat att
konsumenträttens komplexitet leder till 
svårigheter och begränsningar då 
harmoniseringslinjen ska genomföras fullt 

                                               
1 KOM(2008)0614.
2 KOM(2008)0614.
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äventyra det gemensamma åtagandet för ett 
starkt konsumentskydd i Europa.

ut på dess tillämpning i avtal utan att 
samtidigt äventyra det gemensamma 
åtagandet för ett starkt konsumentskydd i 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 18
Hans-Peter Mayer

Förslag till yttrande
Skäl D

Förslag till yttrande Ändringsförslag

D. Förhandlingarna om 
konsumentskyddsdirektivet* har visat på 
svårigheterna och begränsningarna då 
harmoniseringslinjen ska genomföras på 
avtalsrättens område utan att samtidigt 
äventyra det gemensamma åtagandet för ett 
starkt konsumentskydd i Europa.

D. Förhandlingarna om direktivet om 
konsumenträttigheter1 har visat på 
svårigheterna och begränsningarna då 
harmoniseringslinjen ska genomföras på 
avtalsrättens område utan att samtidigt 
äventyra det gemensamma åtagandet för ett 
starkt konsumentskydd i Europa.

Or. de

Ändringsförslag 19
Toine Manders

Förslag till yttrande
Skäl D

Förslag till yttrande Ändringsförslag

D. Förhandlingarna om 
konsumentskyddsdirektivet* har visat på 
svårigheterna och begränsningarna då 
harmoniseringslinjen ska genomföras på 
avtalsrättens område utan att samtidigt 
äventyra det gemensamma åtagandet för ett 
starkt konsumentskydd i Europa.

D. Förhandlingarna om 
konsumentskyddsdirektivet2 har visat på 
fördelarna men även på svårigheterna och 
begränsningarna då harmoniseringslinjen 
ska genomföras på avtalsrättens område 
utan att samtidigt äventyra det 
gemensamma åtagandet för ett starkt 
konsumentskydd i Europa.

                                               
1 KOM(2008)0614.
2 KOM(2008)0614.
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Or. nl

Ändringsförslag 20
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Skäl E

Förslag till yttrande Ändringsförslag

E. Förfarandets slutprodukt, en europeisk 
avtalsrätt, måste vara väl genomtänkt och 
om så krävs ändrad samt formellt antagen 
av EU:s lagstiftare för att förfarandet ska 
ges legitimitet och stöd på politisk nivå.

E. Förfarandets slutprodukt måste vara
realistisk, genomförbar, proportionerlig,
väl genomtänkt och om så krävs ändrad 
samt formellt antagen av EU:s 
medlagstiftare.

Or. en

Ändringsförslag 21
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Förslag till yttrande
Skäl E

Förslag till yttrande Ändringsförslag

E. Förfarandets slutprodukt, en europeisk 
avtalsrätt, måste vara väl genomtänkt och 
om så krävs ändrad samt formellt antagen
av EU:s lagstiftare för att förfarandet ska 
ges legitimitet och stöd på politisk nivå.

E. Förfarandets slutprodukt, en europeisk 
avtalsrätt, måste vara väl genomtänkt, ha 
genomgått en ingående 
konsekvensbedömning och om så krävs ha
ändrats samt formellt antagits av EU:s 
lagstiftare för att förfarandet ska vara 
effektivt samt ges legitimitet och stöd på 
politisk nivå.

Or. en

Ändringsförslag 22
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Skäl E
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

E. Förfarandets slutprodukt, en europeisk 
avtalsrätt, måste vara väl genomtänkt och 
om så krävs ändrad samt formellt antagen
av EU:s lagstiftare för att förfarandet ska 
ges legitimitet och stöd på politisk nivå.

E. Varje slutprodukt på området europeisk 
avtalsrätt, måste vara realistisk, 
genomförbar, proportionerlig, väl 
genomtänkt och om så krävs ändrad samt 
formellt antagen av EU:s medlagstiftare.

Or. en

Ändringsförslag 23
Toine Manders

Förslag till yttrande
Skäl E

Förslag till yttrande Ändringsförslag

E. Förfarandets slutprodukt, en europeisk 
avtalsrätt, måste vara väl genomtänkt och 
om så krävs ändrad samt formellt antagen 
av EU:s lagstiftare för att förfarandet ska 
ges legitimitet och stöd på politisk nivå.

E. Förfarandets slutprodukt, en europeisk 
avtalsrätt, måste vara väl genomtänkt och 
dess fördelar måste på ett positivt sätt 
förmedlas till medborgarna för att 
förfarandet ska ges legitimitet och stöd på 
politisk nivå.

Or. nl

Ändringsförslag 24
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar den 
öppna debatten om grönboken och 
efterlyser en grundlig analys av resultaten 
från detta samråd genom försorg av 
kommissionens ansvariga 
tjänsteavdelningar.

1. Europaparlamentet välkomnar den 
öppna debatten om grönboken och 
efterlyser en grundlig analys av resultaten 
från detta samråd genom försorg av 
kommissionens ansvariga 
tjänsteavdelningar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en ingående 
konsekvensbedömning av alla föreslagna 
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alternativ och att framför allt bedöma de 
ekonomiska aktörernas faktiska behov 
samt de kostnader och det mervärde som 
varje alternativ medför.

Or. en

Ändringsförslag 25
Catherine Stihler, Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar den 
öppna debatten om grönboken och 
efterlyser en grundlig analys av resultaten 
från detta samråd genom försorg av 
kommissionens ansvariga 
tjänsteavdelningar.

1. Europaparlamentet betonar behovet av 
en öppen debatt om alla politiska 
alternativ som ingår i grönboken och 
efterlyser en grundlig analys av resultaten 
från detta samråd genom försorg av 
kommissionens ansvariga 
tjänsteavdelningar. Parlamentet 
understryker dessutom behovet av en 
ingående konsekvensbedömning för att 
fastställa hur alla parter, däribland små 
och medelstora företag, kommer att 
påverkas, samt detaljerade uppskattningar 
av kostnaderna för genomförandet av vart 
och ett av kommissionens förslag. 

Or. en

Ändringsförslag 26
Emma McClarkin, Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att en 
ingående konsekvensbedömning, där alla 
politiska alternativ i grönboken undersöks 
i lika stor utsträckning, däribland 
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möjligheten att inte vidta några åtgärder, 
måste granskas noggrant av parlamentet 
och alla medverkande utskott innan en 
rekommendation slutligen läggs fram och 
arbetet med det politiska alternativet 
inleds.

Or. en

Ändringsförslag 27
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en ingående 
konsekvensbedömning av det alternativ 
som anses vara mest lämpligt. 
Konsekvensbedömningen bör bland annat 
omfatta fastställande av den lämpligaste 
rättsliga grunden, sociala och ekonomiska 
konsekvenser, samstämdhet med befintlig 
EU-rätt, internationell rätt och civilrätt, 
möjliga system för skiljedomsförfaranden 
i samband med konflikter angående val 
och tillämpning av den frivilliga 
rättsakten mellan konsumenter och 
företag samt den frivilliga rättsaktens 
mervärde för konsumenter och företag. 
Konsekvensbedömningen bör slutföras 
och problemen bör lösas innan arbetet 
med det politiska alternativet inleds.

Or. en

Ändringsförslag 28
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar de små 
och medelstora företagens och 
hantverksföretagens ekonomiska 
betydelse i den europeiska ekonomin och 
således behovet av att se till att principen 
att ”tänka småskaligt först”, som främjas 
i småföretagsakten (”Small Business 
Act”), genomförs väl och prioriteras i 
debatten om EU:s initiativ angående 
avtalsrätt.

Or. en

Ändringsförslag 29
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet betonar att en 
ingående konsekvensbedömning, där alla 
politiska alternativ i grönboken undersöks 
i lika stor utsträckning, däribland 
möjligheten att inte vidta några åtgärder, 
måste granskas noggrant av parlamentet 
och alla medverkande utskott innan en 
rekommendation slutligen läggs fram och 
arbetet med det politiska alternativet 
inleds.

Or. en

Ändringsförslag 30
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
utvecklandet av en frivillig europeisk 
avtalsrätt skulle kunna bli av stort värde 
för en väl fungerande inre marknad, och 
att parlamentet och rådet bör ha det 
slutliga ansvaret för dess rättsliga form 
och materiella räckvidd.

2. Europaparlamentet anser att 
utvecklandet av en verktygslåda som syftar 
till att inrätta mer konsekvent och 
enhetlig lagstiftning och standardvillkor 
skulle kunna vara en proportionerlig och 
realistisk metod för att förbättra den inre 
marknadens funktion. Parlamentet 
betonar att ett mer långtgående alternativ 
än en verktygslåda inte bör stödjas och
erinrar om att det finns många andra 
praktiska hinder för gränsöverskridande 
handel, till exempel språk, leveranser, 
kostnader, konsumentpreferenser och
kultur, som inte kan lösas genom 
avtalsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 31
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
utvecklandet av en frivillig europeisk 
avtalsrätt skulle kunna bli av stort värde 
för en väl fungerande inre marknad, och 
att parlamentet och rådet bör ha det 
slutliga ansvaret för dess rättsliga form 
och materiella räckvidd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 32
Olle Schmidt

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
utvecklandet av en frivillig europeisk 
avtalsrätt skulle kunna bli av stort värde för 
en väl fungerande inre marknad, och att 
parlamentet och rådet bör ha det slutliga 
ansvaret för dess rättsliga form och 
materiella räckvidd.

2. Europaparlamentet anser att 
utvecklandet av en frivillig europeisk 
avtalsrätt eller en vidareutvecklad 
”verktygslåda” skulle kunna bli av stort 
värde för en väl fungerande inre marknad, 
och att parlamentet och rådet bör ha det 
slutliga ansvaret för dess rättsliga form och 
materiella räckvidd.

Or. en

Ändringsförslag 33
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
utvecklandet av en frivillig europeisk 
avtalsrätt skulle kunna bli av stort värde 
för en väl fungerande inre marknad, och 
att parlamentet och rådet bör ha det 
slutliga ansvaret för dess rättsliga form och 
materiella räckvidd.

2. Europaparlamentet anser att 
utvecklandet av en frivillig avtalsrättsakt 
på EU-nivå (den ”28:e ordningen”) skulle
kunna övervägas för att förbättra den inre
marknadens funktion, och att 
Europaparlamentet och rådet bör ha det 
slutliga ansvaret för dess rättsliga form och 
materiella räckvidd. Parlamentet betonar 
dock att detta alternativ först måste 
bedömas noggrant för att se till att det ger 
både företag och konsumenter mervärde 
och för att fastställa och klargöra det 
potentiella samspelet med befintlig 
EU-lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 34
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
utvecklandet av en frivillig europeisk 
avtalsrätt skulle kunna bli av stort värde 
för en väl fungerande inre marknad, och att 
parlamentet och rådet bör ha det slutliga 
ansvaret för dess rättsliga form och 
materiella räckvidd.

2. Europaparlamentet anser att det 
interinstitutionella utvecklandet av en 
”verktygslåda” skulle kunna bli av stort 
värde för en väl fungerande inre marknad 
genom att det medför större konsekvens i 
den nya lagstiftningen, och att parlamentet 
och rådet bör ha det slutliga ansvaret för 
dess rättsliga form och materiella räckvidd.
Ytterligare initiativ för att hjälpa små och 
medelstora företag att inleda 
gränsöverskridande handel skulle kunna 
omfatta utvecklandet av vissa 
standardvillkor som kan användas i 
enlighet med de lagar som reglerar de 
befintliga systemen.

Or. en

Ändringsförslag 35
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
utvecklandet av en frivillig europeisk 
avtalsrätt skulle kunna bli av stort värde 
för en väl fungerande inre marknad, och 
att parlamentet och rådet bör ha det 
slutliga ansvaret för dess rättsliga form 
och materiella räckvidd.

2. Europaparlamentet anser att 
utvecklandet av en ”verktygslåda” som 
syftar till att skapa mer konsekvent och 
enhetlig lagstiftning och standardvillkor
skulle kunna vara en proportionerlig och 
realistisk metod för att förbättra den inre
marknadens funktion. Parlamentet 
påminner om att det finns många andra 
praktiska hinder för gränsöverskridande 
handel, till exempel språk, 
transportkostnader, 
konsumentpreferenser och kultur, som 
inte kan lösas genom avtalsrätten.

Or. en
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Ändringsförslag 36
Toine Manders

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
utvecklandet av en frivillig europeisk 
avtalsrätt skulle kunna bli av stort värde 
för en väl fungerande inre marknad, och att 
parlamentet och rådet bör ha det slutliga 
ansvaret för dess rättsliga form och 
materiella räckvidd.

2. Europaparlamentet anser att en 
förordning om utvecklandet av en frivillig 
europeisk avtalsrätt skulle få stort värde för 
en väl fungerande inre marknad, med 
fördelar för företag (minskade kostnader 
eftersom lagvalsregler inte behöver 
tillämpas), konsumenter (rättssäkerhet, 
förtroende, starkt konsumentskydd) och
medlemsstaternas rättsordningar 
(hädanefter inte något behov av att gå 
igenom vad som sägs i utländsk rätt), och
parlamentet och rådet bör ha det slutliga 
ansvaret för dess rättsliga form och 
materiella räckvidd.

Or. nl

Ändringsförslag 37
Louis Grech

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europarlamentet uppmanar 
kommissionen att tillsammans med 
medlemsstaterna genomföra 
kvalitetskontroller för att fastställa att de 
föreslagna rättsakterna inom den 
europeiska avtalsrätten är 
användarvänliga, fullt ut svarar mot 
medborgarnas intressen, skapar mervärde 
för konsumenter och företag, stärker den 
inre marknaden och underlättar 
gränsöverskridande handel.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Louis Grech

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europarlamentet uppmanar 
kommissionen att inom ramen för 
initiativet till den europeiska avtalsrätten 
undersöka de särskilda svårigheter som 
konsumenter och företag ställs inför inom 
den gränsöverskridande handeln, framför 
allt i samband med investeringar, 
betalningar, leveranser, språkliga hinder, 
ersättning och skillnader i rättsliga, 
administrativa och kulturella traditioner.

Or. en

Ändringsförslag 39
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att en 
europeisk avtalsrätt utgör ett självständigt 
och kompletterande erbjudande för 
gränsöverskridande avtal, och att det är 
medlemsstaternas sak att även förklara 
det för tillämpligt på inhemska avtal.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 40
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att en 
europeisk avtalsrätt utgör ett självständigt
och kompletterande erbjudande för 
gränsöverskridande avtal, och att det är 
medlemsstaternas sak att även förklara 
det för tillämpligt på inhemska avtal.

3. Europaparlamentet anser att 
utvecklandet av en europeisk avtalsrätt 
skulle utgöra ett kompletterande och 
ytterst kostsamt självständigt rättssystem 
för gränsöverskridande avtal, som skulle 
skapa ytterligare komplexitet, samtidigt 
som det skulle vara svårt för en 
konsument att ge informerat samtycke till 
användning. En verktygslåda som syftar 
till att inrätta mer konsekvent och 
enhetlig lagstiftning och standardvillkor 
skulle däremot inte göra det, och vore 
följaktligen en mycket mer realistisk, 
proportionerlig och genomförbar lösning.

Or. en

Ändringsförslag 41
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att en 
europeisk avtalsrätt utgör ett självständigt 
och kompletterande erbjudande för 
gränsöverskridande avtal, och att det är 
medlemsstaternas sak att även förklara 
det för tillämpligt på inhemska avtal.

3. Europaparlamentet anser att 
utvecklandet av en europeisk avtalsrätt inte 
bör stödjas eftersom det skulle utgöra ett 
självständigt, kompletterande, ytterst 
kostsamt och mycket komplext rättssystem
för gränsöverskridande avtal.

Or. en

Ändringsförslag 42
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att en
europeisk avtalsrätt utgör ett självständigt 
och kompletterande erbjudande för 
gränsöverskridande avtal, och att det är 
medlemsstaternas sak att även förklara det 
för tillämpligt på inhemska avtal.

3. Europaparlamentet anser att om en
frivillig avtalsrättsakt inrättas på EU-nivå 
bör den utgöra ett självständigt, alternativt
och kompletterande erbjudande för 
gränsöverskridande avtal som 
konsumenter och företag kan välja 
i stället för tillämplig nationell 
lagstiftning. Medlemsstaterna skulle 
kunna ges möjlighet att även förklara det 
för tillämpligt på inhemska avtal.

Or. en

Ändringsförslag 43
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att en 
europeisk avtalsrätt utgör ett självständigt 
och kompletterande erbjudande för 
gränsöverskridande avtal, och att det är 
medlemsstaternas sak att även förklara 
det för tillämpligt på inhemska avtal.

3. Europaparlamentet anser att en 
europeisk avtalsrätt skulle kunna utgöra
ett självständigt och kompletterande 
erbjudande för gränsöverskridande avtal 
och e-handel.

Or. en

Ändringsförslag 44
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är övertygat om att 
en gemensam europeisk avtalsrätt 
förbättrar den inre marknadens funktion 

4. Europaparlamentet är övertygat om att 
en verktygslåda som syftar till att skapa 
mer konsekvent och enhetlig lagstiftning 
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utan att påverka den nationella avtalsrätten 
i respektive medlemsstat.

och standardvillkor förbättrar den inre 
marknadens funktion utan att påverka den 
komplexa nationella avtalsrätten i 
respektive medlemsstat och andra 
områden i den inhemska lagstiftningen, 
däribland skadeståndsrätten, 
äganderätten och immaterialrätten.

Or. en

Ändringsförslag 45
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är övertygat om att 
en gemensam europeisk avtalsrätt 
förbättrar den inre marknadens funktion 
utan att påverka den nationella 
avtalsrätten i respektive medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 46
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är övertygat om att 
en gemensam europeisk avtalsrätt 
förbättrar den inre marknadens funktion
utan att påverka den nationella avtalsrätten 
i respektive medlemsstat.

4. Europaparlamentet anser att
EU-initiativen inom ramen för
avtalsrätten både bör syfta till effektivitet 
på den inre marknaden, utan att den 
nationella avtalsrätten i respektive 
medlemsstat påverkas, och en hög 
konsumentskyddsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är övertygat om att 
en gemensam europeisk avtalsrätt 
förbättrar den inre marknadens funktion 
utan att påverka den nationella avtalsrätten 
i respektive medlemsstat.

4. Europaparlamentet väntar på bevis för 
att ett initiativ till en gemensam europeisk 
avtalsrätt förbättrar den inre marknadens 
funktion utan att påverka den nationella 
avtalsrätten i respektive medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 48
Toine Manders

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är övertygat om att 
en gemensam europeisk avtalsrätt 
förbättrar den inre marknadens funktion 
utan att påverka den nationella 
avtalsrätten i respektive medlemsstat.

4. Europaparlamentet är övertygat om att 
en gemensam europeisk avtalsrätt 
förbättrar den inre marknadens funktion, 
och att detta inte behöver hindra ett starkt 
konsumentskydd.

Or. nl

Ändringsförslag 49
Louis Grech

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vid införandet av en 
europeisk avtalsrättsakt ta hänsyn till de
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kontinuerliga förändringarna på den inre 
marknaden och de europeiska 
medborgarnas grundläggande behov 
genom att varje år fastställa vilka 
potentiella problem, brister och 
försummelser som medlemsstaterna har 
upplevt på marknaderna mot bakgrund av 
den senaste ekonomiska, sociala, 
institutionella och tekniska utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 50
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
artiklarna 114 och 169 eller 352 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt utgör den lämpliga rättsliga 
grunden för en rättsakt för reglering av 
avtal mellan företag (B2B) och mellan 
företag och konsumenter (B2C).

5. Europaparlamentet anser att det är ovisst 
om det finns en rättslig grund för en 
frivillig europeisk avtalsrättsakt. En tidig 
lösning på detta problem är 
grundläggande för att fastställa huruvida 
EU har befogenhet att inrätta en rättsakt 
och undvika osäkerhet för avtalsparterna 
samt risken för bestridande av 
EG-domstolen eller av nationella 
författningsdomstolar.

Or. en

Ändringsförslag 51
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
artiklarna 114 och 169 eller 352 i 
fördraget om Europeiska unionens 

utgår
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funktionssätt utgör den lämpliga rättsliga 
grunden för en rättsakt för reglering av 
avtal mellan företag (B2B) och mellan 
företag och konsumenter (B2C).

Or. en

Ändringsförslag 52
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
artiklarna 114 och 169 eller 352 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
utgör den lämpliga rättsliga grunden för en 
rättsakt för reglering av avtal mellan 
företag (B2B) och mellan företag och 
konsumenter (B2C).

5. Europaparlamentet anser att man 
ytterligare bör överväga om artiklarna 114 
och 169 eller 352 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt utgör 
den lämpliga rättsliga grunden för en 
rättsakt för reglering av avtal mellan 
företag (B2B) och mellan företag och 
konsumenter (B2C).

Or. en

Ändringsförslag 53
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
artiklarna 114 och 169 eller 352 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
utgör den lämpliga rättsliga grunden för en 
rättsakt för reglering av avtal mellan 
företag (B2B) och mellan företag och 
konsumenter (B2C).

5. Europaparlamentet anser att man 
ytterligare bör överväga om artiklarna 114 
och 169 eller 352 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt utgör 
den lämpliga rättsliga grunden för en 
rättsakt för reglering av avtal mellan 
företag (B2B) och mellan företag och 
konsumenter (B2C).

Or. en
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Ändringsförslag 54
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet konstaterar att målet 
bör vara differentierade utformningar av 
avtalsrätten för B2B- och B2C-avtal, av 
respekt för de gemensamma traditionerna i 
de nationella rättssystemen och med 
särskilt beaktande av skyddet för de 
svagare avtalsparterna, nämligen 
konsumenterna.

6. Europaparlamentet betonar att 
traditionerna i de nationella rättssystemen 
bör respekteras och att man särskilt bör 
beakta skyddet för de svagare 
avtalsparterna, nämligen konsumenterna,
samt behovet av deras informerade 
samtycke. Parlamentet betonar dock att 
alla nya initiativ måste ge mervärde för 
företagen för att de ska välja att använda 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 55
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet konstaterar att målet 
bör vara differentierade utformningar av 
avtalsrätten för B2B- och B2C-avtal, av 
respekt för de gemensamma traditionerna i 
de nationella rättssystemen och med 
särskilt beaktande av skyddet för de 
svagare avtalsparterna, nämligen 
konsumenterna.

6. Europaparlamentet betonar att 
traditionerna i de nationella rättssystemen 
måste respekteras.

Or. en
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Ändringsförslag 56
Olle Schmidt

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet påpekar att det 
alltjämt finns många obesvarade frågor 
och många olösta problem när det gäller 
en europeisk avtalsrätt. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ta hänsyn till 
rättspraxis, internationella konventioner 
om försäljning av varor, t.ex. CISG 
(FN-konventionen angående avtal om 
internationella köp av varor), och 
effekterna på direktivet om 
konsumenträttigheter. Parlamentet 
betonar vikten av att harmonisera 
avtalsrätten inom EU och att samtidigt ta 
hänsyn till relevanta nationella 
bestämmelser som ger ett starkt skydd i 
B2C-avtal.

Or. en

Ändringsförslag 57
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
underlätta e-handeln inom EU, som på 
grund av skilda nationella avtalssystem är 
underutvecklad och som både företagare 
och konsumenter med rätta anser vara en 
potentiell framtida tillväxtmotor.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
underlätta e-handeln inom EU och 
understryker att det är nödvändigt att 
bedöma om skilda nationella avtalssystem 
kan utgöra ett hinder för framtida tillväxt.

Or. en
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Ändringsförslag 58
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
underlätta e-handeln inom EU, som på 
grund av skilda nationella avtalssystem är 
underutvecklad och som både företagare 
och konsumenter med rätta anser vara en 
potentiell framtida tillväxtmotor.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
underlätta e-handeln inom EU, som är 
underutvecklad och som både företagare 
och konsumenter med rätta anser vara en 
potentiell framtida tillväxtmotor.

Or. en

Ändringsförslag 59
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
underlätta e-handeln inom EU, som på 
grund av skilda nationella avtalssystem är 
underutvecklad och som både företagare 
och konsumenter med rätta anser vara en 
potentiell framtida tillväxtmotor.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
underlätta e-handeln inom EU, som är 
underutvecklad, och att det är nödvändigt 
att bedöma om skilda nationella 
avtalssystem kan utgöra ett hinder för 
utvecklingen av denna sektor, som både 
företagare och konsumenter med rätta 
anser vara en potentiell framtida 
tillväxtmotor.

Or. en

Ändringsförslag 60
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Punkt 7
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
underlätta e-handeln inom EU, som på 
grund av skilda nationella avtalssystem är 
underutvecklad och som både företagare 
och konsumenter med rätta anser vara en 
potentiell framtida tillväxtmotor.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att 
underlätta e-handeln inom EU och att det 
är nödvändigt att bedöma om skilda 
nationella avtalssystem kan utgöra ett 
hinder för framtida tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 61
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påpekar att vissa
delar av avtalsrätten för konsumenter
redan ingår i olika EU-bestämmelser och 
lämpligen bör sammanfattas i en 
europeisk avtalsrätt. Dessa redan 
existerande bestämmelser visar på 
behovet av en klart disponerad och för 
konsumenten lättöverskådlig och enhetlig 
reglering

8. Europaparlamentet påpekar att 
grundläggande delar av den 
konsumentlagstiftning som tillämpas på 
avtal redan ingår i olika EU-bestämmelser 
och att viktiga avsnitt i 
konsumentlagstiftningen sannolikt 
kommer att sammanfattas i direktivet om 
konsumenters rättigheter. Parlamentet 
påpekar att nyss nämnda direktiv utgör en 
för konsumenterna och företagen 
lättöverskådlig och enhetlig reglering, och 
betonar därför vikten av att invänta 
resultatet av förhandlingarna om 
direktivet om konsumenters rättigheter 
innan några rekommendationer utfärdas.

Or. en

Ändringsförslag 62
Hans-Peter Mayer

Förslag till yttrande
Punkt 8
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påpekar att vissa 
delar av avtalsrätten för konsumenter redan 
ingår i olika EU-bestämmelser och 
lämpligen bör sammanfattas i en europeisk 
avtalsrätt. Dessa redan existerande 
bestämmelser visar på behovet av en klart 
disponerad och för konsumenten 
lättöverskådlig och enhetlig reglering.

8. Europaparlamentet påpekar att vissa 
delar av avtalsrätten för konsumenter redan 
ingår i olika EU-bestämmelser och 
lämpligen bör sammanfattas i en europeisk 
avtalsrätt. När det gäller 
försäkringsavtalslagstiftningen 
understryker parlamentet att en grund 
redan har lagts i form av principerna för 
europeisk försäkringsavtalslagstiftning 
(Principles of European Insurance 
Contract Law), vilka bör införlivas i en 
europeisk avtalsrätt samt finslipas och 
ytterligare vidareutvecklas. Dessa redan 
existerande bestämmelser visar på behovet 
av en klart disponerad och för 
konsumenten lättöverskådlig och enhetlig 
reglering.

Or. de

Ändringsförslag 63
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påpekar att vissa
delar av avtalsrätten för konsumenter
redan ingår i olika EU-bestämmelser och 
lämpligen bör sammanfattas i en 
europeisk avtalsrätt. Dessa redan 
existerande bestämmelser visar på 
behovet av en klart disponerad och för 
konsumenten lättöverskådlig och enhetlig 
reglering.

8. Europaparlamentet påpekar att delar av 
den konsumentlagstiftning som tillämpas 
på avtal redan ingår i olika 
EU-bestämmelser.

Or. en
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Ändringsförslag 64
Olle Schmidt

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påpekar att vissa 
delar av avtalsrätten för konsumenter redan 
ingår i olika EU-bestämmelser och 
lämpligen bör sammanfattas i en europeisk 
avtalsrätt. Dessa redan existerande 
bestämmelser visar på behovet av en klart 
disponerad och för konsumenten 
lättöverskådlig och enhetlig reglering.

8. Europaparlamentet påpekar att vissa 
delar av avtalsrätten för konsumenter redan 
ingår i olika EU-bestämmelser och betonar 
att de lämpligen bör sammanfattas i en 
europeisk avtalsrätt. Dessa redan 
existerande bestämmelser visar på behovet 
av en klart disponerad och för 
konsumenten lättöverskådlig och enhetlig 
reglering.

Or. en

Ändringsförslag 65
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påpekar att vissa
delar av avtalsrätten för konsumenter 
redan ingår i olika EU-bestämmelser och 
lämpligen bör sammanfattas i en 
europeisk avtalsrätt. Dessa redan 
existerande bestämmelser visar på 
behovet av en klart disponerad och för 
konsumenten lättöverskådlig och enhetlig 
reglering.

8. Europaparlamentet påpekar att 
grundläggande delar av den
konsumentlagstiftning som tillämpas på 
avtal redan ingår i olika EU-bestämmelser 
och att viktiga avsnitt i 
konsumentlagstiftningen sannolikt 
kommer att sammanfattas i direktivet om 
konsumenters rättigheter. Parlamentet 
påpekar att nyss nämnda direktiv utgör en 
för konsumenterna och företagen 
lättöverskådlig och enhetlig reglering, och 
betonar därför vikten av att invänta 
resultatet av förhandlingarna om 
direktivet om konsumenters rättigheter 
innan några rekommendationer utfärdas.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Toine Manders

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påpekar att vissa 
delar av avtalsrätten för konsumenter redan 
ingår i olika EU-bestämmelser och 
lämpligen bör sammanfattas i en europeisk 
avtalsrätt. Dessa redan existerande 
bestämmelser visar på behovet av en klart 
disponerad och för konsumenten 
lättöverskådlig och enhetlig reglering.

8. Europaparlamentet påpekar att vissa 
delar av avtalsrätten för konsumenter redan 
ingår i olika EU-bestämmelser och 
lämpligen bör sammanfattas i en europeisk 
avtalsrätt genom en förordning om en 
frivillig rättsakt. Dessa redan existerande 
bestämmelser visar att det för att införa 
denna frivilliga rättsakt behövs en klart 
disponerad och för konsumenten 
lättöverskådlig och enhetlig reglering –
som inte hindrar konsumenterna från att 
utöva sina rättigheter, så att de får 
förtroende för den frivilliga rättsakten –
liksom en beskrivning av hur 
bestämmelserna förhåller sig till 
Rom I-förordningen, så att den frivilliga 
rättsakten verkligen får ett mervärde.

Or. nl

Ändringsförslag 67
Olle Schmidt

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att 
regleringsområdet för en europeisk 
avtalsrätt bör koncentreras på principerna 
för avtalet. När det gäller konsumentavtal 
förefaller en koncentration på köpe- och i 
förekommande fall på tjänste- och 
uppdragsavtalsrätten ändamålsenlig samt 
i den allmänna delen bestämmelser om 

utgår
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definition av avtal, förpliktelser före 
ingående av avtal, utformning av avtal, 
ombud, ogiltighetsgrunder, 
avtalstolkning, fullgörande av 
avtalsförpliktelser, rättigheter och 
skyldigheter enligt avtalet, särskilt 
garantirättigheter, rätten att säga upp 
eller häva ett avtal, preskription osv.

Or. en

Ändringsförslag 68
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att 
regleringsområdet för en europeisk 
avtalsrätt bör koncentreras på principerna 
för avtalet. När det gäller konsumentavtal 
förefaller en koncentration på köpe- och i 
förekommande fall på tjänste- och 
uppdragsavtalsrätten ändamålsenlig samt i 
den allmänna delen bestämmelser om 
definition av avtal, förpliktelser före 
ingående av avtal, utformning av avtal, 
ombud, ogiltighetsgrunder, 
avtalstolkning, fullgörande av 
avtalsförpliktelser, rättigheter och 
skyldigheter enligt avtalet, särskilt 
garantirättigheter, rätten att säga upp 
eller häva ett avtal, preskription osv.

9. Europaparlamentet anser att 
standardavtalsvillkoren bör koncentreras 
på köpe- och i förekommande fall på 
tjänste- och uppdragsavtalsrätten och att en 
sådan verktygslåda inte får beröva 
konsumenterna det skydd som beviljas 
genom de befintliga reglerna inom 
internationell civilrätt (Rom I- och 
Rom II-förordningarna).

Or. en

Ändringsförslag 69
Hans-Peter Mayer

Förslag till yttrande
Punkt 9
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att 
regleringsområdet för en europeisk 
avtalsrätt bör koncentreras på principerna 
för avtalet. När det gäller konsumentavtal 
förefaller en koncentration på köpe- och i 
förekommande fall på tjänste- och 
uppdragsavtalsrätten ändamålsenlig samt i 
den allmänna delen bestämmelser om 
definition av avtal, förpliktelser före 
ingående av avtal, utformning av avtal, 
ombud, ogiltighetsgrunder, avtalstolkning, 
fullgörande av avtalsförpliktelser, 
rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, 
särskilt garantirättigheter, rätten att säga 
upp eller häva ett avtal, preskription osv.

9. Europaparlamentet anser att 
regleringsområdet för en europeisk 
avtalsrätt bör koncentreras på principerna 
för avtalet. När det gäller konsumentavtal 
förefaller en koncentration på köpe- och i 
förekommande fall på tjänste- och 
uppdragsavtalsrätten liksom på 
försäkringsavtalslagstiftningen 
ändamålsenlig samt i den allmänna delen 
bestämmelser om definition av avtal, 
förpliktelser före ingående av avtal, 
utformning av avtal, ombud, 
ogiltighetsgrunder, avtalstolkning, 
fullgörande av avtalsförpliktelser, 
rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, 
särskilt garantirättigheter, rätten att säga 
upp eller häva ett avtal, preskription osv.

Or. de

Ändringsförslag 70
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att 
regleringsområdet för en europeisk 
avtalsrätt bör koncentreras på principerna 
för avtalet. När det gäller konsumentavtal 
förefaller en koncentration på köpe- och i 
förekommande fall på tjänste- och 
uppdragsavtalsrätten ändamålsenlig samt 
i den allmänna delen bestämmelser om 
definition av avtal, förpliktelser före 
ingående av avtal, utformning av avtal, 
ombud, ogiltighetsgrunder, 
avtalstolkning, fullgörande av 
avtalsförpliktelser, rättigheter och 
skyldigheter enligt avtalet, särskilt 
garantirättigheter, rätten att säga upp 

utgår
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eller häva ett avtal, preskription osv.

Or. en

Ändringsförslag 71
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att 
regleringsområdet för en europeisk 
avtalsrätt bör koncentreras på principerna 
för avtalet. När det gäller konsumentavtal 
förefaller en koncentration på köpe- och i 
förekommande fall på tjänste- och 
uppdragsavtalsrätten ändamålsenlig samt i 
den allmänna delen bestämmelser om 
definition av avtal, förpliktelser före 
ingående av avtal, utformning av avtal, 
ombud, ogiltighetsgrunder, 
avtalstolkning, fullgörande av 
avtalsförpliktelser, rättigheter och 
skyldigheter enligt avtalet, särskilt 
garantirättigheter, rätten att säga upp 
eller häva ett avtal, preskription osv.

9. Europaparlamentet anser att 
regleringsområdet för en europeisk 
avtalsrätt bör koncentreras på principerna 
för avtalet. När det gäller konsumentavtal 
förefaller en koncentration på köpe- och i 
förekommande fall på tjänste- och 
uppdragsavtalsrätten ändamålsenlig. 
Parlamentet menar att en sådan rättsakt 
inte får beröva konsumenterna det skydd 
som beviljas genom de befintliga reglerna 
inom internationell civilrätt (Rom I- och 
Rom II-förordningarna).

Or. en

Ändringsförslag 72
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att 
regleringsområdet för en europeisk 
avtalsrätt bör koncentreras på principerna 
för avtalet. När det gäller konsumentavtal 
förefaller en koncentration på köpe- och i 

9. Europaparlamentet anser att 
regleringsområdet för ett potentiellt 
initiativ till en europeisk avtalsrätt bör 
koncentreras på principerna för avtalet. När 
det gäller konsumentavtal förefaller en 
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förekommande fall på tjänste- och 
uppdragsavtalsrätten ändamålsenlig samt i 
den allmänna delen bestämmelser om 
definition av avtal, förpliktelser före 
ingående av avtal, utformning av avtal, 
ombud, ogiltighetsgrunder, 
avtalstolkning, fullgörande av 
avtalsförpliktelser, rättigheter och 
skyldigheter enligt avtalet, särskilt 
garantirättigheter, rätten att säga upp 
eller häva ett avtal, preskription osv.

koncentration på köpe- och i 
förekommande fall på tjänste- och 
uppdragsavtalsrätten ändamålsenlig. 
Parlamentet menar att en sådan rättsakt 
inte får beröva konsumenterna det skydd 
som beviljas genom de befintliga reglerna 
inom internationell civilrätt (Rom I- och 
Rom II-förordningarna).

Or. en

Ändringsförslag 73
Olle Schmidt

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Mot bakgrund av de olika avtalens 
särskilda natur och de viktigaste 
nationella och internationella 
avtalsrättsliga principerna uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att 
betona olika aspekter vid beaktande av 
B2C- och B2B-avtal. Med anledning av 
den grundläggande principen om ett 
starkt konsumentskydd anser parlamentet 
dessutom att den befintliga praxisen inom 
området och principen om avtalsfrihet bör 
bevaras när det gäller B2B-avtal.

Or. en

Ändringsförslag 74
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 10
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet är övertygat om att 
lagen bör vara balanserad och enkel, klar, 
översiktlig, användarvänlig och utan vaga 
rättsliga begrepp så att särskilt de 
europeiska konsumenterna kan förstå den. 
Båda (eller flera) parters potentiella
intressen bör beaktas i varje avtal.

10. Europaparlamentet är övertygat om att 
de allmänna avtalsvillkoren bör vara 
balanserade, enkla, klara, översiktliga, 
användarvänliga och utan vaga rättsliga 
begrepp så att särskilt de europeiska 
konsumenterna kan förstå dem och alltjämt 
skyddas genom de obligatoriska reglerna 
om konsumentskydd i respektive 
medlemsstat. Parlamentet anser dock att 
alla parters intressen bör beaktas i varje 
avtal.

Or. en

Ändringsförslag 75
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet är övertygat om att 
lagen bör vara balanserad och enkel, klar, 
översiktlig, användarvänlig och utan vaga 
rättsliga begrepp så att särskilt de 
europeiska konsumenterna kan förstå 
den. Båda (eller flera) parters potentiella 
intressen bör beaktas i varje avtal.

10. Europaparlamentet är övertygat om att 
de europeiska konsumenterna alltid 
föredrar enkla, klara, översiktliga och 
användarvänliga villkor.

Or. en

Ändringsförslag 76
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet är övertygat om att 10. Europaparlamentet är övertygat om att 
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lagen bör vara balanserad och enkel, klar,
översiktlig, användarvänlig och utan vaga 
rättsliga begrepp så att särskilt de 
europeiska konsumenterna kan förstå den. 
Båda (eller flera) parters potentiella 
intressen bör beaktas i varje avtal.

alla initiativ inom ramen för en europeisk 
avtalsrätt bör vara balanserade, enkla,
klara, översiktliga, användarvänliga och 
utan vaga rättsliga begrepp så att särskilt de 
europeiska konsumenterna kan förstå den. 
Båda (eller flera) parters potentiella 
intressen bör beaktas i varje avtal.

Or. en

Ändringsförslag 77
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet är övertygat om att 
lagen bör vara balanserad och enkel, klar, 
översiktlig, användarvänlig och utan vaga 
rättsliga begrepp så att särskilt de 
europeiska konsumenterna kan förstå den. 
Båda (eller flera) parters potentiella 
intressen bör beaktas i varje avtal.

10. Om en frivillig rättsakt antas är 
Europaparlamentet övertygat om att den 
bör vara balanserad, enkel, klar, 
översiktlig, användarvänlig och utan vaga 
rättsliga begrepp så att de europeiska 
medborgarna kan förstå den. Båda (eller 
flera) parters potentiella intressen bör 
beaktas i varje avtal och kommissionen 
bör under alla omständigheter ta 
vederbörlig hänsyn till expertgruppens 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 78
Louis Grech

Förslag till yttrande
Punkt 10a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet anser att 
medborgarna inte får tillräcklig 
information om tillgången till och 
genomförandet av deras avtalsrättigheter 
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framför allt gällande gränsöverskridande 
handel. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta en lättillgänglig 
och användarvänlig 
informationsmekanism som tydligt 
förklarar hur avtalsrätten fungerar bland 
medlemsstaterna och, vilket är desto 
viktigare, hur den kan gynna medborgare, 
konsumenter och små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 79
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påpekar att 
konsumenten måste ge sitt uttryckliga 
samtycke till den europeiska 
rättstillämpningen, som inte får införas 
underförstått genom t.ex. allmänna 
avtalsvillkor.

11. Europaparlamentet påpekar att 
konsumenterna måste ge sitt uttryckliga 
samtycke till tillämpningen av de 
allmänna avtalsvillkoren och att de bör 
informeras om att de kommer att behålla 
samma konsumentskydd som i den egna 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 80
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påpekar att 
konsumenten måste ge sitt uttryckliga 
samtycke till den europeiska 
rättstillämpningen, som inte får införas 
underförstått genom t.ex. allmänna 

11. Europaparlamentet påpekar att 
konsumenten måste behålla samma 
konsumentskydd som i den egna 
medlemsstaten.
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avtalsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 81
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påpekar att 
konsumenten måste ge sitt uttryckliga 
samtycke till den europeiska 
rättstillämpningen, som inte får införas 
underförstått genom t.ex. allmänna 
avtalsvillkor.

11. Europaparlamentet påpekar att det 
skulle innebära en ytterligare börda för 
konsumenten och att det krävs kunskap 
om de två olika formerna av avtalsrätt för 
att kunna göra ett informerat val. Om de 
båda alternativen inte förklaras enkelt 
med en uppräkning av deras för- och 
nackdelar är det inte möjligt för 
konsumenten att göra ett meningsfullt val.

Or. en

Ändringsförslag 82
Toine Manders

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påpekar att 
konsumenten måste ge sitt uttryckliga 
samtycke till den europeiska 
rättstillämpningen, som inte får införas 
underförstått genom t.ex. allmänna 
avtalsvillkor.

11. Europaparlamentet påpekar att 
konsumenten vid införandet av ett 
europeiskt frivilligt system måste få tydlig 
information så att han eller hon förstår 
sina rättigheter och med kännedom om 
sakförhållandena kan besluta om han 
eller hon vill ingå ett avtal på denna 
alternativa grund. Parlamentet påpekar 
vidare att konsumenten måste ge sitt 
uttryckliga samtycke till den europeiska 
rättstillämpningen, som inte får införas 
underförstått genom t.ex. allmänna 
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avtalsvillkor.

Or. nl

Ändringsförslag 83
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att den 
europeiska avtalsrätten på B2C-området 
måste omfatta ett mycket starkt 
konsumentskydd. Om medlemsstaterna 
ändå garanterar ett högre konsumentskydd 
bör detta uttryckligen påpekas i lagens 
bilagor.

12. Europaparlamentet anser att 
verktygslådan på B2C-området måste 
omfatta ett mycket starkt konsumentskydd. 
Om medlemsstaterna ändå garanterar ett 
högre konsumentskydd bör detta 
uttryckligen påpekas i lagens bilagor.

Or. en

Ändringsförslag 84
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att den 
europeiska avtalsrätten på B2C-området 
måste omfatta ett mycket starkt 
konsumentskydd. Om medlemsstaterna 
ändå garanterar ett högre konsumentskydd 
bör detta uttryckligen påpekas i lagens 
bilagor.

12. Europaparlamentet anser att alla 
initiativ inom ramen för den europeiska 
avtalsrätten på B2C-området måste omfatta 
ett mycket starkt konsumentskydd. Om 
medlemsstaterna ändå garanterar ett högre 
konsumentskydd bör konsumenterna inte 
berövas tillgång till detta skydd.

Or. en
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Ändringsförslag 85
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att den 
europeiska avtalsrätten på B2C-området 
måste omfatta ett mycket starkt 
konsumentskydd. Om medlemsstaterna 
ändå garanterar ett högre konsumentskydd 
bör detta uttryckligen påpekas i lagens 
bilagor.

12. Europaparlamentet anser att alla 
initiativ inom ramen för den europeiska 
avtalsrätten på B2C-området måste omfatta 
ett mycket starkt konsumentskydd. Om 
medlemsstaterna ändå garanterar ett högre 
konsumentskydd bör konsumenterna inte 
berövas tillgång till detta skydd.

Or. en

Ändringsförslag 86
Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet betonar att det 
slutgiltiga testet för varje slutlig rättsakt är 
själva den inre marknaden. Kommissionen 
uppmanas att reflektera över vilka metoder 
som lämpar sig bäst när det gäller att 
bedöma vad som kan bidra till ett frivilligt 
användande från företags och 
konsumenters sida. Parlamentet betonar 
nödvändigheten av att ställa bestämmelser 
till förfogande om tillhandhållande av 
adekvat information om rättsaktens 
existens och verkan för alla potentiella 
intressenter och berörda (däribland 
nationella domstolar).

13. Europaparlamentet betonar att det 
slutgiltiga testet för varje politiskt område
är själva den inre marknaden. 
Kommissionen uppmanas att reflektera 
över vilka metoder som lämpar sig bäst när 
det gäller att bedöma vad som kan bidra till 
ett användande av verktygslådan och 
standardvillkoren från företags och 
konsumenters sida. Parlamentet betonar 
nödvändigheten av att ställa bestämmelser 
till förfogande om tillhandhållande av 
adekvat information om rättsaktens 
existens och verkan för alla potentiella 
intressenter och berörda (däribland 
nationella domstolar).

Or. en
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Ändringsförslag 87
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet betonar att det 
slutgiltiga testet för varje slutlig rättsakt är 
själva den inre marknaden. Kommissionen 
uppmanas att reflektera över vilka metoder 
som lämpar sig bäst när det gäller att 
bedöma vad som kan bidra till ett frivilligt 
användande från företags och 
konsumenters sida. Parlamentet betonar 
nödvändigheten av att ställa bestämmelser 
till förfogande om tillhandhållande av 
adekvat information om rättsaktens 
existens och verkan för alla potentiella 
intressenter och berörda (däribland 
nationella domstolar).

13. Europaparlamentet betonar att det 
slutgiltiga testet för varje slutlig rättsakt är 
ett garanterat konsumentskydd och själva 
den inre marknadens funktion. 
Kommissionen uppmanas att reflektera 
över vilka metoder som lämpar sig bäst när 
det gäller att bedöma vad som kan bidra till 
ett frivilligt användande från företags och 
konsumenters sida. Parlamentet betonar 
nödvändigheten av att ställa bestämmelser 
till förfogande om tillhandhållande av 
adekvat information om rättsaktens 
existens och verkan för alla potentiella 
intressenter och berörda (däribland 
nationella domstolar).

Or. en

Ändringsförslag 88
Catherine Stihler

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet betonar att det 
slutgiltiga testet för varje slutlig rättsakt är 
själva den inre marknaden. Kommissionen 
uppmanas att reflektera över vilka 
metoder som lämpar sig bäst när det 
gäller att bedöma vad som kan bidra till 
ett frivilligt användande från företags och 
konsumenters sida. Parlamentet betonar 
nödvändigheten av att ställa bestämmelser 
till förfogande om tillhandhållande av 
adekvat information om rättsaktens 
existens och verkan för alla potentiella 

13. Europaparlamentet betonar att även om 
det slutgiltiga testet för varje slutlig rättsakt 
är själva den inre marknaden bör man på 
förhand fastställa att initiativet ger 
mervärde för konsumenter och inte 
försvårar gränsöverskridande 
transaktioner för konsumenter och 
företag. Parlamentet betonar 
nödvändigheten av att ställa bestämmelser 
till förfogande om tillhandhållande av 
adekvat information om rättsaktens 
existens och verkan för alla potentiella 
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intressenter och berörda (däribland 
nationella domstolar).

intressenter och berörda (däribland 
nationella domstolar).

Or. en

Ändringsförslag 89
Louis Grech

Förslag till yttrande
Punkt 13a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en grundlig 
konsekvensbedömning av de olika 
rättsakterna inom den europeiska 
avtalsrätten för att bättre klargöra och 
undersöka kopplingen till nationell 
avtalsrätt, inhemska transaktioner, 
internationella rättsakter och normer 
samt andra europeiska politiska alternativ 
och åtgärder, t.ex. direktivet om 
konsumenträttigheter och 
tjänstedirektivet. Dessutom bör 
kommissionen undersöka vilken funktion 
och betydelse en framtida europeisk 
avtalsrättsakt kommer att ha för 
internationell handel och förbindelser 
med tredjeländer.

Or. en


