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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Bundestag της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2, σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του Bundestag της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Deutscher Bundestag (Γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

στην 146η συνεδρίασή του την 1η Δεκεμβρίου 2011, το Deutscher Bundestag,

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων
έγγραφο του Συμβουλίου 15429/11, COM (2011) 635 τελικό

ενέκρινε την ακόλουθη θέση:

Έχοντας υπόψη την κοινοποίηση του εντύπου 17/7713 αριθ. A.5, εγκρίνεται η ακόλουθη 
απόφαση ως αιτιολογημένη γνώμη βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2, που 
προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας:

«Κατά την άποψη του Deutscher Bundestag, η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων (COM (2011)635 τελικό, έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 15429/11) δεν συνάδει 
με την αρχή της επικουρικότητας.

Το Bundestag παραπέμπει στο ψήφισμά του σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής 
«σχετικά µε τις επιλογές πολιτικής για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων 
για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις» (COM (2010)348 τελικό, έγγραφο του 
Συμβουλίου αριθ. 11961/10) στο έντυπο 17/4565. Επαναλαμβάνει ότι είναι πεπεισμένο πως 
πριν από την εφαρμογή κανόνων της ΕΕ για το δίκαιο των συμβάσεων και ιδίως για το δίκαιο 
των πωλήσεων πρέπει να διεξαχθεί αξιόπιστη εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με τις 
αναμενόμενες νομικές συνέπειες και τις ουσιαστικές επιδράσεις στην αγορά και τον 
καταναλωτή.

Αιτιολογική έκθεση:

1. Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με 
την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό 
κοινοβούλιο μπορεί να εκθέσει σε αιτιολογημένη γνώμη τους λόγους για τους οποίους εκτιμά 
ότι ένα σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Το Bundestag είναι της γνώμης ότι το κριτήριο ελέγχου που εφαρμόζουν εν προκειμένω τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να εκλαμβάνεται με ευρεία έννοια: Περιλαμβάνει την επιλογή της 
νομικής βάσης, την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας με τη στενότερη έννοια, σύμφωνα 
με το άρθρο 5, παράγραφος 3, ΣΕΕ και την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 
5, παράγραφος 4, ΣΛΕΕ.



CM\887301EL.doc 3/7 PE478.528v01-00

EL

Η αρμοδιότητα της Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας, συνιστά ζήτημα 
που πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί πριν από τον έλεγχο της τήρησης της αρχής της 
επικουρικότητας. Τα πρότυπα για τις αρμοδιότητες περιλαμβάνουν συχνά 
συγκεκριμενοποιήσεις όσον αφορά τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας –
συνεπώς, συχνά δεν είναι δυνατό να γίνει με εύλογο τρόπο μεμονωμένος έλεγχος για την 
αρχή της επικουρικότητας.

Το Bundestag θεωρεί ότι αυτή η νομική αντίληψή του υποστηρίζεται από μεγάλο μέρος της 
νομικής βιβλιογραφίας (Hans Hofmann, Europaische Subsidiaritatskontrolle in Bundestag 
und Bundesrat, Das 8. Berliner Forum der Deutschen Gesellschaft fur Gesetzgebung (DGG), 
ZG 2005, 66, (70, 73)· Christine Mellein, Subsidiaritatskontrolle durch nationale Parlamente, 
Eine Untersuchung zur Rolle der mitgliedstaatlichen Parlamente in der Architektur Europas, 
Baden-Baden, 2007, σ. 200 κ.ε.· Ingolf Pernice/Steffen Hindelang, Potenziale europaischer 
Politik nach Lissabon -Europapolitische Perspektiven fur Deutschland, seine
Institutionen, seine Wirtschaft und die Burger, EuZW 2010, 407 (409)· Jurgen Schwarze, Der 
Verfassungsentwurf des Europaischen Konvents - Struktur, Kernelemente und 
Verwirklichungschancen, στο: του ιδίου (εκδ.), Der Verfassungsentwurf des Europaischen 
Konvents, Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und wirtschaftsverfassungsrechtliches 
Konzept, Baden-Baden 2004, σ. 489, 522 κ.επ.· Elisabeth Wohland, Bundestag, Bundesrat 
und Landesparlamente im europaischen Integrationsprozess, Zur Auslegung von Art. 23 
Grundgesetz unter Berucksichtigung des Verfassungsvertrags von Europa und des Vertrags 
von Lissabon, Frankfurt (Main) 2008, σ. 201 κ.επ.· Alexandra Zoller, Das 
Subsidiaritatsprinzip im Europaischen Verfassungsvertrag und seine innerstaatliche 
Umsetzung in Deutschland, στο: Europaisches Zentrum fur Foderalismus-Forschung 
Tubingen (εκδ.), Jahrbuch des Foderalismus 2005, Baden-Baden 2005, σ. 270· Peter 
Altmaier, Die Subsidiaritatskontrolle der nationalen Parlamente nach dem Subsidiaritats-
protokoll zum EU-Verfassungsvertrag, στο: Hans-Jorg Derra (εκδ.), Freiheit, Sicherheit und 
Recht, FS fur Jurgen Meyer zum 70. Geburtstag, Baden-Baden 2006, σ. 314· Marco 
Buschmann/Birgit Daiber, Subsidiaritatsruge und Grundsatz der begrenzten 
Einzelermachtigung, DOV 2011, 504, (505, 506)).

Επίσης, υπέρ αυτής της ευρείας αντίληψης για τον έλεγχο της επικουρικότητας στο πλαίσιο 
της αιτίασης σχετικά με την επικουρικότητα τάχθηκε η πλειονότητα των εμπειρογνωμόνων 
σε μια συζήτηση εμπειρογνωμόνων στην υποεπιτροπή ευρωπαϊκού δικαίου της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων του Bundestag στις 16 Ιουνίου 2010 με θέμα «Εξέταση της αρχής της 
επικουρικότητας του ενωσιακού δικαίου», και συγκεκριμένα ο καθηγητής δρ Christian 
Calliess, η καθηγήτρια δρ Adelheid Puttler, ο Oliver Suhr, ο δρ Joachim Wuermeling και ο 
καθηγητής δρ Ralph Alexander Lorz.
Το Bundesrat θεωρεί επίσης ότι παραβιάζεται η αρχή της επικουρικότητας όταν η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα για μια νομοθετική πράξη [π.χ. έντυπο BR 43/10 (απόφαση)]

2. Η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων (εφεξής 
«κανονισμός») στις 11 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή λαμβάνει ως νομική βάση για τον 
κανονισμό το άρθρο 114 ΣΛΕΕ.
Το Bundestag θεωρεί ότι το άρθρο 114 ΣΛΕΕ δεν μπορεί να υποστηρίξει ως νομική βάση τον 
κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεύτερη 
πρόταση, του άρθρου 114 ΣΛΕΕ, εκδίδουν τα μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως 
αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σύμφωνα όμως με 
τον σκοπό και το περιεχόμενο του κανονισμού, η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων δεν αποσκοπεί ειδικά σε μια τέτοια εναρμόνιση της νομοθεσίας ούτε μπορεί να 
την επιτύχει.

α) Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα εφαρμόζεται προαιρετικά σε 
διασυνοριακές συμβάσεις, εάν οι συμβαλλόμενοι το αποφασίσουν ρητά. Οι επιμέρους 
κανόνες για την επιλογή του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων από τους 
συμβαλλομένους συνάγονται από τα άρθρα 3 κ.επ. του κανονισμού. Εάν τα συμβαλλόμενα 
μέρη στη συνέχεια δεν συμφωνήσουν στην εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το εκάστοτε εθνικό δίκαιο, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή με 
άλλες διατάξεις που αφορούν τη σύγκρουση νόμων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν θίγονται οι εθνικές νομικές διατάξεις για τις συμβάσεις 
πώλησης και τα άλλα είδη συμβάσεων που περιλαμβάνονται στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων. Στην αιτιολογική σκέψη 9 του κανονισμού ορίζεται ρητά ότι ο κανονισμός 
εναρμονίζει το δίκαιο των συμβάσεων των κρατών μελών χωρίς όμως να απαιτεί 
τροποποιήσεις του ήδη ισχύοντος εθνικού δικαίου των συμβάσεων, αλλά με την καθιέρωση 
στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους ενός δεύτερου καθεστώτος δικαίου των συμβάσεων 
για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.

β) Στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου διασαφηνίζεται ότι μια νομοθετική 
πράξη που δεν τροποποιεί τις υφιστάμενες εθνικές νομοθεσίες δεν αποσκοπεί σε προσέγγιση 
των νομικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών των κρατών μελών σύμφωνα με 
το πνεύμα του άρθρου 114, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ (βλ. απόφαση C-436/03 του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου της 2.5.2006, Κοινοβούλιο/Συμβούλιο, Συλλογή 2006,1-3733). Νομοθετικά 
μέτρα με τα οποία θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες για ολόκληρη την Ένωση οι οποίοι υφίστανται 
παράλληλα με τις εκάστοτε διατάξεις του εθνικού δικαίου και απλώς τις υποκαθιστούν, δεν 
μπορούν, συνεπώς, να βασιστούν στο άρθρο 114 ΣΛΕΕ.

Αυτή η ερμηνεία του άρθρου 114 ΣΛΕΕ επιβεβαιώνεται με μια συστηματική σύγκριση με τη 
νομική βάση του άρθρου 118 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με αυτήν τη διάταξη που καθιερώθηκε με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, στη συνήθη νομοθετική διαδικασία μπορούν μεταξύ άλλων να 
δημιουργηθούν ευρωπαϊκοί νομικοί τίτλοι για μια ενιαία προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ένωση. Τέτοιου είδους τίτλοι είναι παράλληλοι με τους 
ανάλογους νομικούς τίτλους των κρατών μελών χωρίς να τους τροποποιούν ή να τους 
αντικαθιστούν. Συνεπώς, η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει στην Ένωση αρμοδιότητα 
θέσπισης νομοθετικών μέτρων που ισχύουν παράλληλα με τους κανόνες των κρατών μελών 
αποκλειστικά και μόνο για τον περιορισμένο τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Από αυτό συνάγεται, αντίστροφα, ότι το άρθρο 114 ΣΛΕΕ δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για κανόνες σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, εφόσον οι εν 
λόγω κανόνες ισχύουν παράλληλα με τις εθνικές νομοθεσίες, χωρίς όμως να τις θίγουν.

Αντίστοιχη είναι και η μέχρι τώρα νομοθετική πρακτική της Ένωσης: Οι νομικοί τίτλοι και 
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μορφές του ενωσιακού δικαίου που ισχύουν εκ παραλλήλου με τις αντίστοιχες εθνικές 
νομικές διατάξεις χωρίς να τις τροποποιούν ή να τις αντικαθιστούν δεν βασίζονταν ως τώρα 
στο άρθρο 114 ΣΛΕΕ, αλλά πάντα στο άρθρο 352 ΣΛΕΕ (βλ. για παράδειγμα τους 
κανονισμούς για τη σύσταση του ευρωπαϊκού ομίλου οικονομικού σκοπού, της ευρωπαϊκής 
εταιρείας και της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας). Το ίδιο ισχύει για ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς που αφορούν τα δικαιώματα επί των φυτικών ποικιλιών, το κοινοτικό εμπορικό 
σήμα και το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, που όλοι συμπληρώνουν το δίκαιο των κρατών 
μελών, χωρίς όμως να το αντικαθιστούν ή να γίνεται προσέγγιση.

Σε δημόσια ακρόαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Bundestag στις 21 Νοεμβρίου
2011 οι εμπειρογνώμονες καθ. δρ Hans Christoph Grigoleit, δρ Peter Huttenlocher, καθηγ. δρ 
Karl Riesenhuber, καθ. δρ Wulf-Henning Roth, καθ. δρ Marina Tamm και καθ. δρ Gerhard 
Wagner επιβεβαίωσαν τους ενδοιασμούς αναφορικά με την επιλογή του άρθρου 114 ΣΛΕΕ 
ως νομικής βάσης του κανονισμού.

Εδώ μπορεί στην καλύτερη περίπτωση να παραπέμψει κανείς στη «γενική εξουσιοδοτική 
διάταξη» του άρθρου 352 ΣΛΕΕ. Όμως, αυτή η νομική βάση προβλέπει διαφορετική 
διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 352, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ το Συμβούλιο αποφασίζει 
ομόφωνα μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπροσθέτως, ο γερμανός 
εκπρόσωπος στο Συμβούλιο επιτρέπεται να συναινέσει μόνο αφού τον εξουσιοδοτήσει για 
αυτό μέσω νόμου το Bundestag με την έγκριση του Bundesrat σύμφωνα με το άρθρο 23, 
παράγραφος 1, του Συντάγματος [(§ 8 Integrationsverantwortungsgesetz (νόμος για την 
ευθύνη του Bundestag και του Bundesrat για την ολοκλήρωση σε θέματα Ευρωπαϊκής 
Ένωσης)].

3. Επίσης, το Bundestag αμφισβητεί τη συμφωνία του κανονισμού με την αρχή της 
επικουρικότητας στην πιο περιοριστική της έννοια και με την αρχή της αναλογικότητας.

α) Βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 3, ΣΕΕ, στους τομείς που δεν υπάγονται στην 
αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον 
βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από 
τα κράτη μέλη αλλά, αντίθετα, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της 
προβλεπόμενης δράσης, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης.

Η δράση σε επίπεδο Ένωσης προϋποθέτει ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι καταρχήν δυνατό 
να επιτευχθούν με εύλογο τρόπο με το συγκεκριμένο μέτρο. Η Επιτροπή επικαλείται εμπόδια 
στο διασυνοριακό εμπόριο, τα οποία υποστηρίζει ότι οφείλονται στις διαφορές μεταξύ των 
συμβατικών δικαίων των κρατών μελών.

Το Bundestag αμφισβητεί ότι τα διαφορετικά δίκαια των συμβάσεων στα κράτη μέλη 
εμποδίζουν πραγματικά αισθητά την οικονομική δραστηριότητα στον ευρωπαϊκό χώρο 
δικαιοσύνης. Ως προς αυτό, μπορεί κανείς να παραπέμψει στις εμπειρίες που αποκτήθηκαν με 
το δίκαιο των πωλήσεων των ΗΠΑ (United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods). Οι εμπειρίες αυτές δείχνουν ότι ιδίως οι γλωσσικοί φραγμοί και 
η απόσταση είναι τα καθοριστικά εμπόδια για τη διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα.
Αυτό ισχύει εξίσου για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, όπως αποδεικνύουν οι 
γνωμοδοτήσεις των ενώσεων καταναλωτών και των συλλόγων οικονομικού χαρακτήρα.
Εάν, συνεπώς, οι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών περί συμβάσεων δεν έχουν παρά 



PE478.528v01-00 6/7 CM\887301EL.doc

EL

δευτερεύουσα μόνο σημασία για τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές, τότε δεν υπάρχει 
ανάγκη για ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων και συνακόλουθα δεν είναι αναγκαίο 
το μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 5 ΣΕΕ.

Επίσης, η επίτευξη των στόχων αμφισβητείται και για τον λόγο ότι στο κοινό ευρωπαϊκό 
δίκαιο των πωλήσεων δεν ρυθμίζονται σημαντικά ζητήματα που αφορούν την επίτευξη μιας 
αποτελεσματικής σύμβασης, αλλά εξακολουθούν να διέπονται από το εθνικό δίκαιο, που 
είναι το εφαρμοστέο δίκαιο δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 593/2008 και (ΕΚ) αριθ. 
864/2007 ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού κανόνα σύγκρουσης νόμων (αιτιολογική σκέψη 
27). Αυτό αφορά σημαντικά ζητήματα όπως: νομική προσωπικότητα, ακυρότητα σύμβασης 
λόγω απουσίας δικαιοπρακτικής ικανότητας, εκπροσώπηση, παράνομος ή αντίθετος προς τα 
χρηστά συναλλακτικά ήθη χαρακτήρας της σύμβασης, μεταβίβαση της κυριότητας, 
συμψηφισμός, πολλαπλότητα οφειλετών και δανειστών και αλλαγή των συμβαλλομένων 
μερών. Υπό το πρίσμα όλων αυτών, οι συμβαλλόμενοι δεν θα έχουν, σε αντίθεση με την 
αιτιολογική σκέψη 8, τη δυνατότητα σύναψης της σύμβασής τους βάσει ενός και μόνο 
ενιαίου δικαίου των συμβάσεων. Επομένως, η έλλειψη ασφάλειας και σαφήνειας δικαίου για 
τον δικαστή, που οφείλεται στις διαφορετικές νομοθεσίες περί συμβάσεων στην εσωτερική 
αγορά, ασφαλώς δεν απαλείφεται, αλλά μάλλον μεγαλώνει με το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων.

Επιπλέον, το Bundestag διακρίνει και στον τομέα των κανόνων που περιλαμβάνει ο 
κανονισμός τον κίνδυνο ουσιαστικής έλλειψης ασφάλειας δικαίου, η οποία δικαιολογεί 
σημαντικούς ενδοιασμούς ως προς τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων του κανονισμού.
Από τη φύση του, το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων δεν μπορεί να προσφέρει παρά 
μόνο γενικούς νομικούς κανόνες, οι οποίοι επιπλέον περιλαμβάνουν πολλές ασαφείς νομικές 
έννοιες. Όμως, τόσο στη Γερμανία όσο και σε άλλα κράτη μέλη, το δίκαιο των συμβάσεων 
διαμορφώνεται κυρίως βάσει του νομολογιακού δικαίου. Οι περισσότεροι από τους 
σημαντικούς για τους συμβαλλομένους κανόνες θα πρέπει να δημιουργηθούν καταρχάς βάσει 
της εφαρμογής από τα δικαστήρια, που συγκεκριμενοποιεί και δημιουργεί δίκαιο. Αυτό 
δείχνει ξεκάθαρα η ανάπτυξη των εθνικών δικαίων περί συμβάσεων στην Ευρώπη. Ωστόσο, 
στην Ένωση δεν υπάρχει ενιαία αστική δικαιοδοσία, μέσω της οποίας μπορεί να 
δημιουργηθεί ένα σύνολο κανόνων που προσφέρει ασφάλεια δικαίου. Λόγω της λειτουργίας 
και της δομής του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει ενότητα 
δικαίου. Επιπροσθέτως, μια τέτοια διαδικασία –όπως δείχνει με τη σειρά της η σύγκριση των 
εξελίξεων των εθνικών νομοθεσιών– θα απαιτούσε πολλά χρόνια αν όχι δεκαετίες, πράγμα 
που τόνισαν και οι εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο της ακρόασης στις 21 Νοεμβρίου 2011. Στο 
διάστημα αυτό, ενάντια στη στοχοθεσία της Επιτροπής, δεν θα επικρατούσε περισσότερη, 
αλλά λιγότερη ασφάλεια δικαίου. Στο διάστημα αυτό δεν θα προαγόταν το διασυνοριακό 
εμπόριο, αλλά αντίθετα θα αναχαιτιζόταν λόγω αυτής της έλλειψης ασφάλειας δικαίου και 
του συνακόλουθου υψηλότερου κόστους συναλλαγών.

β) Βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 4, ΣΕΕ τα μέτρα της Ένωσης, σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, δεν υπερβαίνουν ουσιαστικά και τυπικά τα απαιτούμενα για την 
επίτευξη των στόχων των συμβάσεων.

Για τους λόγους που παρατίθενται στο στοιχείο α), το Bundestag θεωρεί ότι δεν τηρείται ούτε 
η αρχή της αναλογικότητας, διότι υπάρχουν ήδη αμφιβολίες ως προς την καταλληλότητα της 
πρότασης για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.»
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Επισυνάπτω τη σύσταση προς απόφαση της γερμανικής Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, στην 
οποία βασίστηκε η απόφαση του Bundestag, στο έντυπο 17/8000.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

/υπογραφή/

Καθ. δρ Norbert Lammert


