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Samenvatting

Deze mededeling is bedoeld om het debat over het Europees verbintenissenrecht te verbreden door
middel van de deelname van het Europees Parlement, de Raad en betrokkenen, inclusief het
bedrijfsleven, beoefenaars van juridische beroepen, academici en consumentengroeperingen.

Het verbintenissenrecht op het niveau van de Gemeenschap is op een steeds groter aantal onderdelen
onderling aangepast. De communautaire wetgever heeft voor een selectieve benadering gekozen,
d.w.z. richtlijnen goedgekeurd betreffende specifieke verbintenissen of specifieke verkoopmethoden
op basis van geïdentificeerde harmonisatiebehoeften. De Europese Commissie wenst in dit stadium
informatie te verzamelen over de behoefte aan verdergaand Gemeenschapsoptreden op het gebied van
het verbintenissenrecht, in het bijzonder gezien het feit dat de gevalsgewijze aanpak mogelijkerwijs
niet alle eventuele problemen zal kunnen oplossen.

De Commissie wil te weten komen of problemen het resultaat zijn van verschillen tussen het
verbintenissenrecht van de lidstaten, en zo ja welke. Het doel van de Mededeling is in het bijzonder
vaststellen of de goede werking van de interne markt mogelijkerwijs wordt belemmerd door
problemen in verband met de totstandkoming, uitlegging en toepassing van grensoverschrijdende
overeenkomsten. De Commissie wil ook graag weten of verschillen tussen het verbintenissenrecht van
de lidstaten grensoverschrijdende transacties ontmoedigen of de kosten ervan verhogen. De
Mededeling wil ook achterhalen of de bestaande benadering, de sectoriële harmonisatie van het
verbintenissenrecht, tot eventuele inconsistenties op het niveau van de Gemeenschap zou kunnen
leiden, of tot problemen in verband met de niet-uniforme toepassing van het Gemeenschapsrecht en de
toepassing van nationale omzettingsmaatregelen.

Indien er concrete problemen worden geïdentificeerd, zou de Commissie ook graag horen welke
(mogelijke) oplossingen overwogen kunnen worden. Teneinde dit proces van het vinden van
oplossingen te vergemakkelijken, neemt de Commisie in deze Mededeling een niet-uitputtende lijst
van mogelijke oplossingen op. Het staat de betrokken partijen uiteraard vrij andere oplossingen aan te
dragen.

– Het oplossen van alle geïdentificeerde problemen overlaten aan de markt.

– Het bevorderen van de ontwikkeling van niet-bindende gemeenschappelijke beginselen van
verbintenissenrecht voor contractpartijen (bij de totstandbrenging van overeenkomsten), voor
nationale rechtbanken en arbiters (bij het nemen van beslissingen) en voor nationale
wetgevers (bij het opstellen van wetgevingsinitiatieven).

– Het herzien en verbeteren van de bestaande communautaire wetgeving op het gebied van het
verbintenissenrecht, teneinde dit recht coherenter te maken of aan te passen om situaties die
er aanvankelijk niet onder vielen af te dekken.

– Het goedkeuren van een nieuw instrument op het niveau van de Gemeenschap. Verschillende
elementen zouden kunnen worden gecombineerd: de aard van de goed te keuren tekst
(verordening, richtlijn of aanbeveleing), de band met het nationaal recht (vervanging of
coëxistentie), het vraagstuk bindende regels binnen het pakket toepasselijke bepalingen en de
vraag of de contractsluitende partijen voor het communautaire instrument zouden kiezen of
dat de Europese regels automatisch van toepassing zouden zijn, als een veiligheidsnet of
minimumbepalingen, indien de contractsluitende partijen geen specifieke oplossing zijn
overeengekomen.
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