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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

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.

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

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.

D. Förhandlingarna om konsumentskyddsdirektivet2 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.

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.

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

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.

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.

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

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).

                                               
1 KOM(2010)0348.
2 KOM(2008)0614.
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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.

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. 

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.

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.

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.

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

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.

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). 


