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Uit hoofde van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen 
binnen een termijn van acht weken, vanaf de datum van toezending van een ontwerp van 
wetgevingshandeling aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie,
een gemotiveerd advies toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns 
inziens niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
verantwoordelijk voor de waarborging van het subsidiariteitsbeginsel.

Ter informatie sturen wij u als bijlage een gemotiveerd advies van de Oostenrijkse Bundesrat 
inzake bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies
van de Bundesrat 
d.d. 1 december 2011 

ingevolge artikel 23g, lid 1, B-VG juncto artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing 
van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid 

COM(2011)0635
Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een
gemeenschappelijk Europees kooprecht
(60696/EU XXIV. GP)

"A. Gemotiveerd advies

Onderhavig voorstel is niet verenigbaar met het subsidiariteitsbeginsel. 

B. Motivering

Op 11 oktober 2011 heeft de Commissie haar voorstel voor een Verordening inzake een 
gemeenschappelijk Europees kooprecht gepresenteerd. Dit nieuwe wetgevingsinstrument zou
toegepast moeten worden op grensoverschrijdende koopovereenkomsten. Het voorstel behelst 
een nieuw stelsel voor verbintenissenrecht, dat vrijwillig door de partijen bij de overeenkomst 
toegepast kan worden en moet dienen als achtentwintigste stelsel, naast de al bestaande 
27 verbintenissenrechtsstelsels van de lidstaten. De Commissie beoogt met dit optionele 
instrumentarium het grensoverschrijdend rechtsverkeer te bevorderen, met name op het gebied 
van moderne manieren van handeldrijven, en daarmee vooral onlinebedrijven. Hoe 
lovenswaardig dit streven ook is, het lijkt twijfelachtig of het gekozen middel uitvoerbaar is. 

Zoals al blijkt uit het met het oog op dit voorstel afwijzende advies over de Single Market Act, 
leidt het naast elkaar bestaan van verschillende regelgevingssystemen niet tot die mate van 
rechtszekerheid die in het Oostenrijkse privaatrecht sinds de inwerkingtreding van het 
Oostenrijks Algemeen Burgerlijk Wetboek, dus al precies 200 jaar, door de Oostenrijkse 
wetgever gewaarborgd wordt. De rechtsonzekerheid die door het Europese kooprecht dreigt te 
ontstaan, wordt enerzijds veroorzaakt door het beperkte toepassingsgebied, waarbij bepaalde 
problemen van een rechtsverhouding niet geregeld worden. Zo moeten bijvoorbeeld vragen over 
handelingsbevoegdheid of plaatsvervanging, ondanks de toepasbaarheid van het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht, met behulp van het geldende nationale recht 
beantwoord worden. Juristen worden dus voortaan niet meer slechts met twee rechtsstelsels 
geconfronteerd, namelijk dat van de contractant en dat van het eigen land, maar met drie. Als 
gevolg hiervan moet gevreesd worden voor aanzienlijke fouten en tegenstrijdigheden op het 
raakvlak van het nationale recht en het Europese kooprecht. 

Het argument van de Commissie dat dit optionele instrument deel uitmaakt van het nationale 
recht van de lidstaten en als zodanig ingebed zou zijn in het juridische raamwerk van de
desbetreffende lidstaat, kan niet worden aanvaard. Een EU-verordening wordt geen nationaal 
recht, maar blijft EU-recht. Het is veeleer zo dat het optionele instrument, als alternatieve 
regeling, gedeelten uit het nationale recht zal verdringen. 
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Anderzijds bevat het wetgevingsinstrument ook talrijke onbepaalde begrippen, die autonoom, en 
dus in laatste instantie door het Europees Hof van Justitie (HvJ), uitgelegd moeten worden. Dit 
proces, en dus het scheppen van juridische duidelijkheid, zal jaren in beslag nemen en brengt 
bovendien een groter risico van proceskosten met zich mee, wat de toegang tot het recht 
bemoeilijkt. De meerwaarde voor juridische beroepsbeoefenaars die het voorstel voor een 
optioneel kooprecht belooft, zou dus wel eens zeer gering kunnen zijn. Integendeel, te vrezen 
valt dat de genoemde rechtsonzekerheid tot een verhoging van transactiekosten zal leiden. 

Bovendien zijn er aspecten in het voorstel voor een verordening opgenomen die al in de 
oorspronkelijke versie van de Consumentenrechtenrichtlijn stonden en die men vanwege massief 
verzet daartegen in de lidstaten vóór de aanvaarding ervan moest laten vallen. De richtlijn 
bevatte bijvoorbeeld oorspronkelijk een hoofdstuk over oneerlijke bedingen in overeenkomsten. 
Als gevolg van verschillen in uitgangssituaties en daaruit voortvloeiende wetgevingsbehoeften is 
de wijze waarop de lidstaten hun wetgeving op dit gebied hebben georganiseerd uiterst 
verschillend, ondanks het bestaan van een – weliswaar minimaal harmoniserende – richtlijn. 
Over uniformering op dit gebied kan geen overeenstemming worden bereikt. De bepalingen die 
om die reden uit de Consumentenrechtenrichtlijn zijn verwijderd, zijn nu ongewijzigd 
overgeheveld naar het voorstel voor een verordening betreffende een gemeenschappelijk 
Europees kooprecht. 

Het gaat bij het voorstel voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht weliswaar niet om een 
dwingend toe te passen pakket regelingen – in het voorstel wordt tenslotte uitgegaan van de vrije 
keuze van de partijen bij de overeenkomsten om dit kooprecht toe te passen – maar de vrees 
bestaat dat de structureel zwakkere consumenten of kleine en middelgrote ondernemingen, 
waarop het overeenkomstenrecht ook van toepassing is als zij een overeenkomst aangaan met 
een groot bedrijf, geen invloed op die keuze zullen kunnen uitoefenen. 

Bij het creëren van Europese maatregelen om grensoverschrijdende transacties te bevorderen, 
zou men op de werkelijke problemen op dit terrein moeten ingaan. De uitkomsten van de 
Eurobarometer van maart dit jaar spreken duidelijke taal: niet de verschillen in de rechtsstelsels, 
maar feitelijke en praktische problemen, zoals dikwijls voorkomende taalbarrières, de angst voor 
oplichting, leveringsproblemen of werkelijke problemen in het geval van geleverde producten 
die defect zijn, zijn voor consumenten een belemmering om grensoverschrijdende activiteiten te 
ontplooien. Maar ook voor bedrijven zijn het niet zozeer de verschillende rechtsstelsels die een 
beletsel vormen voor grensoverschrijdende activiteiten. Veeleer spelen macro-economische 
problemen voor bedrijven een beslissende rol. 

Ten slotte zij er nog op gewezen dat het in het licht van de rechtspraak inzake de Europese 
Coöperatieve Vennootschap (vgl. HvJ, C-436/03) uiterst twijfelachtig lijkt dat artikel 114 
VWEU als rechtsgrondslag voor het optionele kooprecht toepassing zal kunnen vinden. 
Artikel 114 VWEU moet niet als grondslag ingebouwd worden om "parallelle 
regelgevingsinstrumenten" te creëren op gebieden waarop op dit moment de lidstaten bevoegd 
zijn. Aangezien het bij dit optionele instrument niet gaat om een harmonisatiemaatregel, zou 
artikel 352 VWEU gebruikt kunnen worden, waarvoor, in tegenstelling tot artikel 114 VWEU, 
een unaniem besluit van de Raad vereist is. 

Een Europese verordening is in de lidstaten weliswaar onmiddellijk toepasbaar, maar is geen 
nationaal recht; het zijn concurrenten van elkaar. Ten slotte is het optionele instrumentarium niet 
gericht op een verandering van het nationale normenbestand, maar veeleer op het ter beschikking 
stellen van een volledig geharmoniseerde parallelle rechtsorde. Daarbij dreigt echter uiteindelijk 
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ook het gevaar dat de harmonisering tot stilstand komt op terreinen waarop de schepping van 
uniforme, dwingende bepalingen in de vorm van richtlijnen of verordeningen op het gebied van 
consumentenbescherming dringend geboden is. Hiervoor zij gewezen op de slechts rudimentaire 
bepalingen over digitale inhoud die in het gemeenschappelijk Europees kooprecht zijn 
opgenomen. 

De Oostenrijkse privaatrechtelijke rechtsorde, in het bijzonder het Oostenrijks Algemeen 
Burgerlijk Wetboek en de oordelen daarin, die verankerd zijn in de rechtsopvatting van de 
burgers, staat de vervulling van de in het voorstel nagestreefde doelstellingen in geen enkel 
opzicht in de weg. Daarom moet er in plaats van een optioneel wetgevingsinstrument haast 
gemaakt worden met het nemen van vertrouwenwekkende maatregelen op Europees niveau 
waarmee de werkelijke belemmeringen voor het grensoverschrijdende verkeer bestreden kunnen 
worden. Het voorliggende Commissievoorstel voldoet daarom niet aan de vereisten van het 
subsidiariteitsbeginsel, omdat het voor het bereiken van het doel niet nodig is en het bovendien 
niet bewezen is dat er door het creëren van een achtentwintigste verbintenissenrechtsstelsel
meerwaarde ontstaat. 

In principe zij er met het oog op de opmerkingen van de Commissie over de verenigbaarheid met 
het subsidiariteitsbeginsel op gewezen dat deze opmerkingen op evenwichtige wijze de gevolgen 
van de voorgestelde wijzigingen zouden moeten aangeven en gebaseerd moeten zijn op concrete 
kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De Commissie stelt zich echter tevreden met het 
aanvoeren van een groot aantal vermeende transactiekosten voor bedrijven, zonder daar echter 
eventuele extra kosten voor consumenten vanaf te trekken. Om de effectbeoordeling 
geloofwaardig te maken, zou de Commissie ook de potentiële macro-economische schade die het 
voorstel als gevolg van de grotere juridische complexiteit zou kunnen aanrichten, moeten 
becijferen. Pas dan zou de effectbeoordeling een deugdelijke basis bieden voor de beoordeling 
van de verenigbaarheid van het voorstel met het subsidiariteitsbeginsel."


