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Az európai szerződési jog

Az Európai Parlament 2007. december 12-i állásfoglalása az európai szerződési jogról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az európai szerződési jogról szóló, 2006. szeptember 7-i állásfoglalására (1),

– tekintettel az európai szerződésjogról és a közösségi vívmányok felülvizsgálatáról szóló, 2006. március
23-i állásfoglalására (2) a követendő útról,

– tekintettel az 1989. május 26-i (3), az 1994. május 6-i (4), a 2001. november 15-i (5) és a 2003. szep-
tember 2-i (6) vonatkozó állásfoglalására,

– tekintettel a „nem kötelező érvényű” jogi eszközök alkalmazásának intézményi és jogi következményei-
ről szóló, 2007. szeptember 4-i állásfoglalására (7),

– tekintettel a jobb uniós szabályozásról szóló, 2007. szeptember 4-i állásfoglalására (8),

– tekintettel a Bizottság 2007. július 25-i „Második időközi jelentés a közös referenciakeretről” című
(COM(2007)0447) jelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel a közös referenciakeret, amelynek a Bizottság szándékai szerint „eszköztárként” vagy kézikönyv-
ként kell szolgálnia az EU jogalkotója számára a szerződésjog területére vonatkozó, meglévő jogszabá-
lyok felülvizsgálata, illetve az új jogszabályok kidolgozása során, jelenleg nem bír kötelező jogi hatállyal,
és ebből kifolyólag jogilag nem kötelező érvényű;

B. mivel a közös referenciakeret, amellyel kapcsolatos megközelítését a Bizottság fehér könyv formájában
kívánja benyújtani, közvetett jogi és gyakorlati következményekkel bír, és lényeges mértékben meghatá-
rozza a szerződésjog területére vonatkozó jövőbeli jogszabályi intézkedéseket;

C. mivel jelentős mértékben politikai jellegű mind az a határozat, amelyben az kerül rögzítésre, hogy a
közös referenciakeret tudományos tervezetének mely részei váljanak a végleges közös referenciakeret
részévé, mind a közös referenciakeret hatályáról szóló határozat;

D. mivel elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a közös referenciakeret vonatkozásában kiválasztott tudo-
mányos tervezet részei tartalmilag összefüggőek legyenek mind egymással, mind pedig a fogyasztóvé-
delmi joganyag átvilágításáról szóló bizottsági zöld könyv (COM(2006)0744) nyomon követésével, és
más szerződésjogi közösségi jogszabállyal;

E. mivel a közös referenciakeret rendeltetése, hogy jobb szabályozást elősegítő eszköz legyen annak érde-
kében, hogy biztosíthatóvá váljék a szerződésjogi EK-jogszabályok következetessége és jó minősége,
mivel a jobb szabályozás célja azonban nem az, hogy korlátozza az európai uniós társjogalkotók tevé-
kenységének hatályát;

F. mivel a Bizottságnak határoznia kell arról, hogy élni kíván-e kezdeményezési jogával, és ha igen, akkor
mely szerződésjogi területeken és milyen jogi alapon;

1. üdvözli a közös referenciakeret tudományos tervezete véglegesítését;

2. felhívja a Bizottságot azon eljárás egyértelmű tervének benyújtására, amelynek a tudományos közös
referenciakeret rendelkezésre bocsátását követően kell kezdetét vennie, és amely a tudományos közös refe-
renciakeret azon részeinek a kiválasztására irányul, amelyeknek a végső bizottsági közös referenciakeret
részeit kell alkotniuk;

3. sürgeti a Bizottságot, hogy a Parlamentet vonja be ezen eljárásba, még mielőtt bármilyen eljárásbeli
lépésekre kerülne sor;

4. felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a kutatók munkáját, valamint a közös referenciakerettel
kapcsolatos, már megvalósult munkaértekezlet és az Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága és
a Belső Piaci Főigazgatóság által megrendezendő új munkaértekezletek eredményeit;
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5. sürgeti a Bizottságot, hogy hangolja össze a közös referenciakerettel kapcsolatos munkát azokon a
főigazgatóságokon belül, amelyek részt vesznek az átlátható és formalizált eljárásban annak érdekében,
hogy biztosítsák a következetességet a szerződésjog különböző területei között;

6. sürgeti a Bizottságot, hogy a végleges közös referenciakeret hatályáról csak azt követően határozzon,
hogy arról – a Parlament részvételével – széles körű eszmecserét folytatott az érintett csoportokkal, kuta-
tókkal és résztvevőkkel; felhívja a Bizottságot, hogy a közös referenciakeret hatályáról való döntéshozatal
során vegye figyelembe a Parlament álláspontját, amely már több állásfoglalásban is meghatározásra került;

7. továbbra is határozottan támogatja a fogyasztóvédelem területén túlmutató általános szerződésjogi
kérdéseket tárgyaló szélesebb körű közös referenciakeretre alapuló megközelítést;

8. hangsúlyozza meggyőződését, amely szerint a közös referenciakeret jobb szabályozásra irányuló meg-
közelítése azt jelenti, hogy a közös referenciakeret nem korlátozódhat csupán fogyasztói szerződésjogi kér-
désekre, hanem általános szerződésjogi kérdésekre kell összpontosítania; ennek érdekében biztosítani kell a
fogyasztói közösségi vívmányok felülvizsgálatának következetes megközelítését, valamint végeredményként e
területen létre kell hozni egy horizontális eszközt;

9. ismételten kéri a Bizottságot annak lehetővé tételére, hogy a közös referenciakeretre vonatkozó jövő-
beli eszköz – többek között egy opcionális eszköz – célját és jogi formáját tekintve minden lehetőség nyitva
álljon;

10. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy a Parlamentet mindvégig vonja be a közös referenciakerettel
kapcsolatos munkába;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak.
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