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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at aftaleretten udgør kernen i alle nationale regler for virksomhedernes 
og forbrugernes adfærd på deres markeder; der henviser til, at det indre marked på 
grund af de 27 forskellige retssystemer og på grund af risiciene og omkostningerne 
ved grænseoverskridende transaktioner fortsat er opsplittet,

B. der henviser til, at en fælles europæisk aftaleret især vil gavne forbrugerne, da de kan 
udnytte fordelene ved det indre marked i fuldt omfang,

C. der henviser til, at Kommissionen i sin grønbog1 har præsenteret talrige 
løsningsmodeller for et europæisk aftaleretligt instrument, som kunne hjælpe EU med 
at komme ud af den økonomiske krise, udbygge dets erhvervsliv og styrke borgernes 
tillid til det indre marked,

D. der henviser til, at forhandlingerne om forbrugerbeskyttelsesdirektivet2 har vist, hvor 
vanskelighederne og grænserne i forbindelse med harmoniseringstiltaget inden for 
aftaleretten befinder sig, uden at den fælles indsats for en høj standard for 
forbrugerbeskyttelse i Europa er blevet undermineret,

E. der henviser til, at slutproduktet af denne proces, en europæisk aftaleret, skal være 
velgennemtænkt, skal ændres om nødvendigt og skal vedtages formelt af den 
europæiske lovgivende forsamling for at give denne proces politisk legitimitet og 
støtte, 

1. glæder sig over den åbne debat om grønbogen og ønsker en grundig analyse, som de 
kompetente tjenestegrene i Kommissionen skal gennemføre, af resultatet af denne 
høring;

2. er af den opfattelse, at udvikling af en optimal europæisk aftaleret kan være et vigtigt 
bidrag til et mere velfungerende indre marked, og at Parlamentet og Rådet i sidste 
ende bør være ansvarlige for denne aftalerets retlige form og materielle 
anvendelsesområde;

3. mener, at en europæisk aftaleret udgør en selvstændig, ekstra mulighed for 
grænseoverskridende aftaler, samtidig med at det fortsat vil være op til 
medlemsstaterne også at lade den finde anvendelse på indenlandske aftaler;

4. er af den overbevisning, at en fælles europæisk aftaleret vil udgøre en forbedring af 
det indre markeds funktionsevne, samtidig med at den ikke berører medlemsstaternes 
nationale aftaleret;

                                               
1 KOM(2010)0348. 
2 KOM(2008)0614.
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5. mener, at det egnede retsgrundlag for et instrument til regulering af aftaler mellem 
virksomheder (B2B) og aftaler mellem virksomheder og forbrugere (B2C) findes i 
artikel 114 og 169 eller 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

6. konstaterer, at man burde tilstræbe mere differentierede udformninger af aftaleretten 
for B2B- og B2C-aftaler af respekt for de fælles traditioner i de nationale retssystemer 
og under særlig hensyntagen til beskyttelse af den svageste aftalepart, nemlig 
forbrugeren;

7. fremhæver, at det er særligt vigtigt at gøre det nemmere at handle elektronisk i EU, 
idet e-handel er underudviklet på grund af de forskellige nationale aftaleretlige 
systemer og med rette af virksomhederne og forbrugerne anses for at være en mulig 
vækstmotor i fremtiden; 

8. henviser til, at enkelte elementer i forbrugeraftaleretten allerede er indeholdt i 
forskellige europæiske regelsæt, og at det er hensigtsmæssigt at samle disse i en 
europæisk aftaleret; henviser endvidere til, at disse allerede eksisterende regelsæt 
viser, at det er nødvendigt med et klart struktureret og for forbrugeren let genkendeligt 
samlet regelsæt;

9. er af den opfattelse, at man bør koncentrere det område, som skal være omfattet af en 
europæisk aftaleret, om aftaleprincipperne, og at det i forbindelse med forbrugeraftaler 
synes hensigtsmæssigt at koncentrere sig om købsaftaler og eventuelt tjenesteydelses-
og arbejdsydelsesaftaler, samt at den almindelige del bør indeholde bestemmelser 
vedrørende definition af en aftale, forpligtelser før indgåelse af en aftale, udformning 
af en aftale, repræsentation, ugyldighedsgrunde, fortolkning af aftalen, opfyldelse af 
aftalen, rettigheder og forpligtelser i medfør af aftalen, navnlig garantiforpligtelser, 
retten til at hæve en aftale, opsigelse, forældelse osv.;

10. er overbevist om, at retsakten skal udformes på en velafvejet måde, og den skal være 
enkel, klar, gennemsigtig, brugervenlig og uden retlige begreber, der ikke er defineret, 
således at især de europæiske forbrugere kan forstå den, og således at eventuelle 
interesser hos begge (eller flere) aftaleparter bliver tilgodeset;

11. gør opmærksom på, at forbrugeren udtrykkeligt skal erklære sig indforstået med, at 
der anvendes europæisk ret, og at en sådan anvendelse ikke må indføres stiltiende, 
f.eks. ved hjælp af almindelige forretningsbetingelser;

12. er af den opfattelse, at den europæiske aftaleret på B2C-området skal indeholde en 
meget høj grad af forbrugerbeskyttelse, og at det i givet fald skal nævnes udtrykkeligt i 
lovens bilag, såfremt visse medlemsstater på trods heraf garanterer en højere grad af 
forbrugerbeskyttelse;

13. understreger, at den endelige test for hvert eneste slutinstrument udgøres af selve det 
indre marked; opfordrer Kommissionen til at overveje, hvilke metoder der vil være 
bedst til at identificere årsagerne til, at instrumentet benyttes af virksomheder og 
forbrugere på frivillig basis; understreger nødvendigheden af regler for 
tilrådighedsstillelse af relevante oplysninger vedrørende dette instruments eksistens og 
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virkemåde for alle potentielle interessenter og berørte (herunder nationale domstole). 


