
Resumé

Formålet med denne meddelelse er at få skabt en bredere debat om europæisk aftaleret med deltagelse
af Europa-Parlamentet, Rådet og interesserede parter, herunder virksomheder, jurister og andre
sagkyndige fra den akademiske verden samt forbrugergrupper.

Efterhånden er stadig flere spørgsmål blevet inddraget i de bestræbelser, der udfoldes på
fællesskabsplan for at udvirke en indbyrdes tilnærmelse af bestemte områder af medlemsstaternes
aftaleretlige bestemmelser. Fællesskabslovgiver har valgt at gå selektivt til værks og har vedtaget
direktiver om specifikke aftaler eller specifikke markedsføringsmetoder, i tilfælde hvor der kunne
konstateres et særligt behov for harmonisering. Europa-Kommissionen er i denne fase interesseret i at
vide, om der er behov for en mere vidtrækkende fællesskabsforanstaltning på aftalerettens område,
navnlig i det omfang at fremgangsmåden med at løse problemerne, efterhånden som de opstår, måske
ikke er velegnet til at løse alle problemer.

Kommissionen vil vide, om der er problemer som følge af forskelle mellem medlemsstaternes
aftaleretlige bestemmelser, og i givet fald, hvilke. Især søger Kommissionen at få afklaret, om
problemer i forbindelse med indgåelse, fortolkning eller gennemførelse af kontrakter på tværs af
grænserne er til hinder for, at det indre marked kan fungere tilfredsstillende. Desuden ønsker
Kommissionen belyst, om forskelle i medlemsstaternes aftaleretlige bestemmelser bidrager til at
svække interessen for grænseoverskridende transaktioner eller til at fordyre sådanne. Kommissionen
efterlyser endvidere synspunkter om, hvorvidt den nuværende fremgangsmåde, som indebærer en
sektorvis harmonisering af aftaleretten, kan føre til eventuelle uoverensstemmelser på fællesskabsplan
eller give anledning til problemer med uensartet gennemførelse af fællesskabslovgivningen og deraf
følgende uensartet praksis på nationalt plan.

Hvis det lykkes at indkredse konkrete problemer, vil Kommissionen gerne have forslag til, hvordan
problemerne kan eller bør løses. Til inspiration indeholder meddelelsen en ikke-udtømmende liste
over mulige løsninger. Alle interesserede parter er dog velkomne til at foreslå løsninger.

– At lade markedet løse ethvert problem, der konstateres.

– At fremme udviklingen af ikke-bindende fælles aftaleretlige principper til brug for de
kontraherende parter, når de udformer en kontrakt, for nationale retter og voldgiftsmænd, når
de træffer afgørelse, og for nationale lovgivere, når de udarbejder lovforslag.

– At revidere og forbedre eksisterende fællesskabslovgivning på aftalerettens område for at
sikre større sammenhæng eller for at tilpasse den, så den dækker forhold, som ikke blev
forudset på vedtagelsestidspunktet.

– At vedtage en ny forskrift på fællesskabsplan. Forskellige muligheder kan eventuelt
kombineres: valg af forskriftens type (forordning, direktiv eller henstilling), forholdet til
national ret (erstatte eller eksistere sideløbende med national lovgivning), indførelse af et sæt
bestemmelser, hvoraf nogle er obligatoriske, spørgsmålet om, hvorvidt de kontraherende
parter skal kunne vælge at anvende fællesskabsforskriften, eller om fællesskabslovgivningen
skal gælde automatisk som en slags sikkerhedsnet, som parterne altid kan falde tilbage på,
hvis de ikke har aftalt en bestemt løsning for et givet forhold.
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