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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok om översynen av 
konsumentregelverket, särskilt det uttalade målet att modernisera, förenkla och förbättra 
regelsystemet för näringsidkare och konsumenter.

2. Europaparlamentet insisterar på en denna översyn, som kommer att behandla 
konsumentavtal, har en koppling till det generella arbetet med avtalsrätten inom den 
fortgående processen att uppnå en gemensam referensram. Parlamentet betonar därför att 
denna översyn och arbetet med den gemensamma referensramen bör komplettera 
varandra. Samtidigt betonar parlamentet att strävan efter denna koppling inte bör hindra 
eller fördröja den aktuella översynsprocessen.

3. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att ha en klar övergripande bild av hur 
de olika rättsliga ramar som påverkar konsumenterna och aktiviteter i förbindelse med 
handelsrätten på EU-nivå interagerar och fungerar tillsammans. Detta gäller särskilt 
förbindelsen mellan de instrument som är resultat av denna översyn och de som rör
lagvalsregler (Rom I och Rom II) samt andra instrument som grundas på 
ursprungslandsprincipen (d.v.s. direktivet om elektronisk handel).

4. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att gemenskapslagstiftaren vidtar
åtgärder för att undanröja inkonsekvenser mellan de konsumentdirektiv som ses över.

5. Europaparlamentet erkänner de möjliga fördelarna med vad vissa har kallat ett 
grundläggande direktiv om konsumenters rättigheter, utifrån kommissionens idé om ett 
horisontellt instrument. Parlamentet är dock fortfarande oroat över den maximala 
harmoniseringsnivå som ett sådant tillvägagångssätt kan föra med sig och den möjliga 
förlusten av vissa nationella rättigheter i samband med detta.

6. Europaparlamentet noterar att punkterna 4 och 5 i bilaga 1 till grönboken innehåller en 
utförlig förteckning över rättsliga avtalsfrågor som är relevanta för konsumentavtal och
att vissa av dessa frågor redan har utgjort en del av arbetet med den gemensamma 
referensramen. Många är av en högst politisk karaktär, och i dessa fall skulle det behövas 
en utförlig (och offentlig) debatt och överläggning, om någon allmän regel skulle komma 
att utgöra en del av ett harmoniserat instrument på EU-nivå.

7. Europaparlamentet anser att både konsumenternas förtroende och den gränsöverskridande 
handeln skulle kunna främjas av utvecklingen av ett blå flagg-system, som gör det 
möjligt för parterna att välja ett av ett antal möjliga EU-godkända standardvillkor för 
företag. Parlamentet anser också att större insatser skulle kunna göras för att finna sådana 
praktiska lösningar.

8. Europaparlamentet anser att konsumenternas förtroende även är kopplat till 
tillgängligheten till besvärsmöjligheter och möjlighet till kompensation. Parlamentet 
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noterar att avsevärda hinder för gränsöverskridande rättslig prövning ännu föreligger på 
grund av komplexitet och kostnader och att denna situation skulle kunna förbättras
genom införandet av kollektiva besvärsmöjligheter. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att fortsätta att överväga alternativen i detta avseende.


