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Europejskie prawo umów

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie europejskiego prawa
umów

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 września 2006 r. w sprawie europejskiego prawa umów (1)

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie europejskiego prawa umów i rewizji
dorobku prawnego: kierunek (2),

— uwzględniając swoje rezolucje z dnia 26 maja 1989 r. (3), z dnia 6 maja 1994 r. (4), z dnia 15 listopada
2001 r. (5) oraz z dnia 2 września 2003 r. (6),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 września 2007 r. w sprawie instytucjonalnych i prawnych skut-
ków stosowania instrumentów tzw. „prawa miękkiego” (soft law) (7),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 września 2007 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa w Unii
Europejskiej (8),

— uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 25 lipca 2007 r. zatytułowane „Drugie sprawozdanie okres-
owe w zakresie Wspólnego Systemu Odniesienia” (COM(2007)0447),

— uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że obecnie Wspólny System Odniesienia (WSO), który Komisja zamierza uczynić
„niezbędnikiem” lub podręcznikiem dla prawodawcy wspólnotowego, z którego będzie można korzys-
tać w procesie rewizji obowiązujących i opracowywania nowych przepisów w dziedzinie prawa umów,
w założeniu nie jest wiążący i z tego względu zachowuje charakter „miękkiego prawa”,

B. mając na uwadze, że WSO, w stosunku do którego Komisja zamierza przedstawić swoje stanowisko w
postaci białej księgi, będzie miał pośrednie skutki prawne i praktyczne oraz w znacznym stopniu będzie
decydował o kształcie przyszłych środków legislacyjnych w dziedzinie prawa umów,

C. mając na uwadze, że decyzja o tym, które elementy projektu badawczego WSO należy przejąć w
ostatecznym WSO, oraz decyzja w sprawie zakresu WSO są w znacznym stopniu politycznej natury,

D. mając na uwadze, że zasadniczą sprawą jest zagwarantowanie, żeby elementy projektu badawczego
przejęte do WSO były wzajemnie spójne oraz zgodne z wynikami zielonej księgi Komisji w sprawie
przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta (COM(2006)0744 i innymi przepi-
sami prawa wspólnotowego odnoszącymi się do prawa umów,

E. mając na uwadze, że WSO ma w założeniu stanowić lepszy instrument stanowienia prawa służący
zagwarantowaniu spójności i wysokiej jakości prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie prawa
umów; mając jednak na uwadze, że celem lepszego stanowienia prawa nie jest ograniczenie pola
manewru współprawodawców europejskich,

F. mając na uwadze, że musi nadejść czas, w którym Komisja zdecyduje, czy skorzystać ze swojej inicja-
tywy prawodawczej oraz ewentualnie w jakich dziedzinach prawa umów i na jakiej podstawie prawnej,

1. z zadowoleniem przyjmuje opracowanie projektu badawczego WSO;

2. wzywa Komisję do przedstawienia jasnego planu, zgodnie z którym po przedstawieniu badawczego
WSO ma przebiegać proces doboru elementów badawczego WSO, które wejdą w skład ostatecznej wersji
WSO opracowanej przez Komisję;

3. nalega na Komisję, żeby włączała Parlament w ten proces, zanim zostaną podjęte kroki proceduralne;

4. wzywa Komisję, żeby śledziła prace naukowców, jak również wyniki warsztatów WSO, które już się
odbyły, oraz nowych warsztatów WSO, które mają być zorganizowane przez Dyrekcję Generalną Komisji ds.
Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa i jej Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego i Usług;
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5. zwraca się do Komisji, żeby koordynowała prace nad WSO prowadzone w kilku dyrekcjach general-
nych w przejrzystej i sformalizowanej procedurze, tak aby zapewnić spójność między różnymi dziedzinami
związanymi z prawem umów;

6. występuje do Komisji o sprecyzowanie, jaki ma być zakres ostatecznej wersji WSO, dopiero po zakoń-
czeniu szerokiego procesu konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi grupami, naukowcami i podmiotami,
także przy udziale Parlamentu; wzywa Komisję, żeby przy podejmowaniu decyzji w sprawie zakresu WSO
uwzględniła stanowisko Parlamentu, które zostało określone w kilku rezolucjach;

7. ponownie wyraża swoje silne poparcie dla podejścia opartego na szerszym WSO w sprawach z
zakresu ogólnego prawa umów, wykraczającego poza dziedzinę ochrony konsumentów;

8. podkreśla swoje przekonanie, że podejście do WSO w świetle zasad lepszego stanowienia prawa ozna-
cza, iż WSO nie można ograniczyć jedynie do spraw z zakresu prawa umów konsumenckich i że podejście
takie musi skupić się na sprawach z zakresu ogólnego prawa umów, dla których należy zapewnić spójne
podejście do przeglądu dorobku w dziedzinie prawa konsumenckiego, a w szczególności ewentualnie
zapewnić horyzontalny instrument w tej dziedzinie;

9. ponawia swoje wezwanie do Komisji, aby zachować wszystkie wielorakie możliwości odnoszące się do
celu i formy prawnej przyszłego instrumentu WSO, włączając w to instrument fakultatywny;

10. ponownie wzywa Komisję, żeby włączyła Parlament do prac nad WSO;

11. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.
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