
Sammanfattning

Meddelandet är avsett att bredda debatten om europeisk avtalsrätt och involvera
Europaparlamentet, rådet och intressenter, inklusive företag, verksamma jurister, akademiker
och konsumentgrupper.

Tillnärmningen av vissa specifika områden av avtalsrätten på EG-nivå har omfattat ett ökat
antal frågar. EG-lagstiftaren har följt ett utvalt förhållningssätt och antagit direktiv om
specifika avtal eller specifika marknadsföringsmetoder där det fanns ett särskilt behov av
harmonisering. Europeiska kommissionen är på detta stadium intresserad av att samla in
information om behovet av mer långtgående gemenskapsåtgärder när det gäller avtalsrätt,
särskilt i den mån fall till fall-metoden inte skulle kunna lösa alla de problem som kan uppstå.

Kommissionen söker information om huruvida problem uppkommer genom skillnader mellan
medlemsstaterna när det gäller avtalsrätt och om så är fallet vilka. I meddelandet frågas
särskilt om en väl fungerande inre marknad kan hindras av problem i förhållande till slutande,
tolkning och tillämpning av gränsöverskridande avtal. Även kommissionen är intresserad av
om olika nationella avtalsrättsliga bestämmelser avskräcker från gränsöverskridande
transaktioner eller ökar kostnaderna för dem. I meddelandet söks även efter synpunkter om
hur det befintliga angreppssättet av sektorsvis harmonisering av avtalsrätten skulle kunna leda
till tänkbara brister i samstämmighet på EU-nivå eller till problem med att EG-rätten inte
genomförs på ett enhetligt sätt tillämpas samt att de nationella genomförandebestämmelserna
tillämpas olika.

Om konkreta problem kartläggs, skulle kommissionen även vilja få synpunkter på vilken form
dessa lösningar skulle få. För att man skall kunna definiera tänkbara lösningar innefattar
meddelandet en icke-uttömmande förteckning över tänkbara lösningar. Berörda parter kan
dock föreslå andra lösningar för

– att ge en lösning på kartlagda problem.

– att främja utvecklingen av icke-bindande gemensamma avtalsrättsliga principer som är
värdefulla för avtalsparterna när de upprättar sina avtal, nationella domstolar och
skiljedomare i deras beslut och nationella lagstiftare när de utarbetar
lagstiftningsförslag.

– att se över och förbättra befintlig EG-lagstiftning när det gäller avtalsrätt för att göra
den mer samstämmig eller att anpassa den till att omfatta situationer som inte har
förutsetts när den antogs.

– att anta nya instrument på EG-nivå. Olika aspekter skulle kunna kombineras: Arten
av rättsakt som skall antas (förordning, direktiv eller rekommendation), relationerna
med nationell lagstiftning (som kan ersättas eller samexistera), frågan om bindande
bestämmelser inom den uppsättning av tillämpliga bestämmelser och om
avtalsparterna skulle välja att tillämpa EG-instrument eller om EU-bestämmelser
tillämpas automatiskt som ett säkerhetsnät av skyddsbestämmelser om avtalsparterna
inte har överenskommit om någon specifik lösning.
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