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Betreft: Met redenen omkleed advies van de Bondsdag van de Bondsrepubliek Duitsland inzake 
het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
een gemeenschappelijk Europees kooprecht 
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Uit hoofde van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon over 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 vindt u in de bijlage een met redenen omkleed advies van de Bondsdag van de 
Bondsrepubliek Duitsland inzake bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Duitse Bondsdag

Geachte voorzitter,

De Duitse Bondsdag heeft in zijn 146e vergadering op 1 december 2011 met betrekking tot

het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
Raadsdocument 15429/11; COM(2011)0635

het volgende standpunt ingenomen: 

Gezien de informatie in document 17/7713 nr. A.5 wordt overeenkomstig artikel 6 van protocol 
nr. 2 bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie over de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid het 
volgende besluit als een met redenen omkleed advies aangenomen:

"Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 
gemeenschappelijk Europees kooprecht (COM(2011)0635; Raadsdoc.-nr. 15429/11) strookt
volgens de Duitse Bondsdag niet met het subsidiariteitsbeginsel.

De Bondsdag verwijst naar zijn besluit betreffende het groenboek van de Commissie over 
beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees contractenrecht voor consumenten en 
ondernemingen (COM(2010)348 definitief; Raadsdoc.-nr. 11961/10) in document 17/4565. De 
Bondsdag bekrachtigt zijn overtuiging dat voor de tenuitvoerlegging van EU-voorschriften met 
betrekking tot het contractenrecht, in het bijzonder ook met betrekking tot het kooprecht, een 
zinvolle effectbeoordeling inzake de te verwachten juridische consequenties en de werkelijke 
gevolgen voor de markt en de consumenten moet worden uitgevoerd.

Motivering: 

1. Uit hoofde van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag betreffende de Europese Unie
(VEU) en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) over de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen 
in een met redenen omkleed advies uiteenzetten waarom het ontwerp van een 
wetgevingshandeling huns inziens niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

De Bondsdag is van mening dat het criterium dat de nationale parlementen tot dusver hanteren, 
breed moet worden opgevat: het omvat de keuze van de juridische grondslag, de inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel in engere zin overeenkomstig artikel 5, lid 3, VEU en het 
evenredigheidsbeginsel overeenkomstig artikel 5, lid 4, VEU.

De bevoegdheid van de Unie overeenkomstig het attributiebeginsel leidt tot een noodzakelijke 
prejudiciële vraag over de toetsing van de inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel. 
Competentienormen bevatten vaak concretiseringen van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid – een geïsoleerde toetsing van het subsidiariteitsbeginsel zou derhalve vaak niet 
op een zinnige manier mogelijk zijn.
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Deze rechtsopvatting van de Bondsdag wordt door het gros van de juridische literatuur
ondersteund (Hans Hofmann, Europäische Subsidiaritätskontrolle in Bundestag und Bundesrat, 
Das 8. Berliner Forum der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung (DGG), ZG 2005, blz. 66, 
(70, 73); Christine Mellein, Subsidiaritätskontrolle durch nationale Parlamente, Eine 
Untersuchung zur Rolle der mitgliedstaatlichen Parlamente in der Architektur Europas, Baden-
Baden, 2007, blz. 200 e.v.; Ingolf Pernice/Steffen Hindelang, Potenziale europäischer Politik 
nach Lissabon - Europapolitische Perspektiven für Deutschland, seine Institutionen, seine
Wirtschaft und die Bürger, EuZW 2010, blz. 407 (409); Jürgen Schwarze, Der 
Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents - Struktur, Kernelemente und 
Verwirklichungschancen, in: dezelfde (uitg.), Der Verfassungsentwurf des Europäischen 
Konvents, Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und wirtschaftsverfassungsrechtliches 
Konzept, Baden-Baden 2004, blz. 489, 522 e.v.; Elisabeth Wohland, Bundestag, Bundesrat und 
Landesparlamente im europäischen Integrationsprozess, Zur Auslegung von Art. 23 Grundgesetz 
unter Berücksichtigung des Verfassungsvertrags von Europa und des Vertrags von Lissabon, 
Frankfurt am Main 2008, blz. 201 e.v.; Alexandra Zoller, Das Subsidiaritätsprinzip im 
Europäischen Verfassungsvertrag und seine innerstaatliche Umsetzung in Deutschland, in: 
Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (uitg.), Jahrbuch des 
Föderalismus 2005, Baden-Baden 2005, blz. 270; Peter Altmaier, Die Subsidiaritätskontrolle 
der nationalen Parlamente nach dem Subsidiaritäts-protokoll zum EU-Verfassungsvertrag, in: 
Hans-Jörg Derra (uitg.), Freiheit, Sicherheit und Recht, FS für Jürgen Meyer zum 70. 
Geburtstag, Baden-Baden 2006, blz. 314; Marco Buschmann/Birgit Daiber, Subsidiaritätsrüge 
und Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung, DÖV 2011, blz. 504, (505, 506)).

Ook bij een bijeenkomst van deskundigen in de subcommissie Europees Recht van de 
Commissie juridische zaken van de Bondsdag op 16 juni 2010 met als thema "Toetsing van het 
Unierechtelijke subsidiariteitsbeginsel", sprak de meerderheid van de deskundigen, namelijk 
prof. dr. Christian Calliess, prof. dr. Adelheid Puttler, Oliver Suhr, dr. Joachim Wuermeling en 
prof. dr. Ralph Alexander Lorz, zich uit voor deze brede opvatting van de subsidiariteitstoetsing 
in het kader van het subsidiariteitsbezwaar.

Ook de Bondsraad is van mening dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geschonden, indien de 
Europese Unie geen bevoegdheid voor een wetgevingshandeling heeft (zie bijvoorbeeld BR-
document 43/10 (besluit)).

2. De Europese Commissie heeft haar voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht (hierna: 
verordening) op 11 oktober 2011 aangenomen. De juridische grondslag voor de verordening 
wordt volgens de Commissie gevormd door artikel 114 VWEU.
De Bondsdag is van mening dat artikel 114 VWEU niet als juridische grondslag voor een 
verordening betreffende het gemeenschappelijk Europees kooprecht kan dienen.

Volgens artikel 114, lid 1, tweede zin, VWEU stellen het Europees Parlement en de Raad de 
maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen. 
Volgens doel en inhoud van de verordening wordt een dergelijke onderlinge juridische 
aanpassing echter met de invoering van een gemeenschappelijk Europees kooprecht juist niet 
beoogd en kan deze ook niet worden verwezenlijkt.
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a) Het gemeenschappelijk kooprecht moet op vrijwillige basis op grensoverschrijdende 
contracten worden toegepast, indien de contractsluitende partijen hiertoe uitdrukkelijk besluiten. 
De afzonderlijke voorschriften voor de keuze van het gemeenschappelijk Europees kooprecht 
door de contractsluitende partijen komen voort uit artikel 3 en verder van de verordening. Indien 
de partijen op basis daarvan geen overeenkomst sluiten met betrekking tot de toepassing van het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht, blijft het bij de toepassing van het toepasselijke 
nationale recht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad of overige collisieregels.

De nationale wetgeving op het gebied van koopcontracten en de overige in het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht opgenomen soorten overeenkomsten moeten volgens de 
verordening van kracht blijven. In overweging 9 van de verordening wordt uitdrukkelijk bepaald 
dat het nationale overeenkomstenrecht niet wordt geharmoniseerd door wijziging van het 
bestaande nationale overeenkomstenrecht, maar door binnen het nationale recht van elke lidstaat 
een facultatieve secundaire regeling inzake overeenkomstenrecht te creëren voor 
overeenkomsten die binnen de werkingssfeer hiervan vallen. 

b) Op grond van de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie is duidelijk geworden
dat een wetgevingshandeling die de bestaande nationale rechtsstelsels onveranderd laat, geen 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten in de 
zin van artikel 114, lid 1, VWEU beoogt (vergelijk Hof van Justitie, arrest van 2 mei 2006, C-
436/03, Parlement ./. Raad, Jurispr. 2006, 1-3733). Wetgevende maatregelen waarmee uniforme 
regels voor de hele Unie worden vastgesteld, die naast de bestaande voorschriften van het 
nationaal recht bestaan en die hiermee slechts gedeeltelijk samenvallen, kunnen daarom niet op 
artikel 114 VWEU zijn gebaseerd.

De interpretatie van artikel 114 VWEU wordt door een systematische vergelijking met de 
juridische grondslagen van artikel 118 VWEU bevestigd. Krachtens deze met het Verdrag van 
Lissabon ingevoerde bepaling kunnen volgens de gewone wetgevingsprocedure onder andere 
Europese titels worden ingevoerd om een eenvormige bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten in de hele Unie te bewerkstelligen. Dergelijke rechtsgronden bestaan naast de 
desbetreffende rechtsgronden van de lidstaten, zonder dat deze hierdoor worden veranderd of 
vervangen. Het Verdrag van Lissabon biedt de Unie dus uitsluitend voor het beperkte bereik van 
de rechten van intellectueel eigendom de bevoegdheid om wetgevende maatregelen vast te 
stellen die naast de regelingen van de lidstaten bestaan. Daaruit volgt a contrario dat artikel 114 
VWEU in alle overige gebieden niet als rechtsgrondslag voor Europese regels kan worden 
aangevoerd, voor zover deze regels naast het nationale recht van kracht zijn en hier verder geen 
afbreuk aan doen.

Dit komt ook overeen met de wetgevingspraktijk van de Unie tot nu toe: rechtsgronden en 
rechtsvormen van het recht van de Unie die naast de desbetreffende nationale wetgeving van 
kracht zijn, zonder dat deze hierdoor veranderd of vervangen wordt, zijn tot dusverre niet op 
artikel 114 VWEU, maar steeds op artikel 352 VWEU gebaseerd (vergelijk bijvoorbeeld de 
verordeningen tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden, de Europese 
vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap). Hetzelfde geldt voor Europese 
verordeningen inzake het kwekersrecht, het Gemeenschapsmerk en het Europese model, die alle 
het recht van de lidstaten aanvullen, maar niet vervangen of aangepast hebben.

In een openbare hoorzitting van de Commissie juridische zaken van de Bondsdag op 21 
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november 2011 hebben de deskundigen prof. dr. Hans Christoph Grigoleit, dr. Peter 
Huttenlocher, prof. dr. Karl Riesenhuber, prof. dr. Wulf-Henning Roth,
prof. dr. Marina Tamm en prof. dr. Gerhard Wagner hun bezwaren tegen de keuze voor artikel 
114 VWEU als rechtsgrondslag voor de verordening bevestigd. 

Hier kan hoogstens worden verwezen naar de "bevoegdheidsgrondslag" van artikel 352 VWEU. 
Deze rechtsgrondslag voorziet echter in een andere procedure. Volgens artikel 352, lid 1, VWEU 
besluit de Raad met eenparigheid van stemmen na goedkeuring van het Europees Parlement. 
Bovendien mag de Duitse vertegenwoordiger slechts toestemming geven, nadat de Bondsdag 
met instemming van de Bondsraad hem door middel van een wet volgens artikel 23, lid 1, van de 
grondwet hiertoe heeft gemachtigd (paragraaf 8 "integratieverantwoordingswet").

3. De Bondsdag betwijfelt verder of de verordening met het subsidiariteitsbeginsel in engere 
zin en het evenredigheidsbeginsel in overeenstemming is. 

a) Krachtens artikel 5, lid 3, VEU treedt de Unie op de gebieden die niet onder haar 
exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het 
overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar 
vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen 
worden bereikt.

Een voorwaarde voor een optreden op het niveau van de Unie is dat de nagestreefde doelen 
überhaupt op een zinvolle wijze met deze concrete maatregel kunnen worden verwezenlijkt. De 
Commissie beroept zich op belemmeringen voor de grensoverschrijdende handel die zijn terug te 
voeren op de verschillen in het overeenkomstenrecht in de lidstaten.

De Bondsdag betwijfelt of de economische activiteit in de Europese rechtsruimte daadwerkelijk 
merkbaar wordt belemmerd door de verschillen in het overeenkomstenrecht in de lidstaten. 
Daarbij kan worden verwezen naar de ervaringen met het VN-kooprecht (United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Daaruit blijkt dat vooral 
taalbarrières en afstand de voornaamste belemmeringen voor grensoverschrijdende economische 
activiteit zijn. Dit geldt in dezelfde mate voor consumenten als voor ondernemers, zoals is terug 
te vinden in de standpunten van consumenten- en beroepsorganisaties. 
Indien de variatie in de stelsels van overeenkomstenrecht dus slechts van ondergeschikt belang is
voor het handelsverkeer, is er geen behoefte aan een gemeenschappelijk Europees kooprecht, en 
daarmee is de maatregel in de zin van artikel 5 VEU niet noodzakelijk.

Verder is het ook de vraag of de doelen kunnen worden verwezenlijkt, omdat essentiële kwesties
in verband met de totstandkoming van een effectieve overeenkomst niet in het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht geregeld worden, maar onder het bestaande nationale
recht blijven vallen, dat ingevolge de Verordeningen (EG) nr. 593/2008 en (EG) nr. 864/2007 of 
andere toepasselijke collisieregels van toepassing is (overweging 27). Het gaat hierbij om 
belangrijke kwesties als de rechtspersoonlijkheid, de ongeldigheid van een overeenkomst als 
gevolg van onbekwaamheid, vertegenwoordiging, onwettigheid of strijd met de goede zeden, 
cessie, verrekening, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren en de wijziging van partijen.
Tegen deze achtergrond zullen de partijen in strijd met overweging 8 niet de mogelijkheid 
hebben om overeen te komen dat op hun overeenkomsten een uniform geheel van bepalingen 
inzake overeenkomstenrecht van toepassing is. Daarom wordt voor de instantie die het recht 
toepast, de rechtsonzekerheid en -onduidelijkheid vanwege de verschillende stelsels van 
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overeenkomstenrecht in de interne markt, door het gemeenschappelijk Europees kooprecht niet 
weggenomen, maar eerder nog groter. 

De Bondsdag ziet bovendien ook in het toepassingsgebied van de in de verordening opgenomen 
regelingen het risico van een grote rechtsonzekerheid, die aanleiding geeft tot belangrijke 
bedenkingen ten aanzien van de haalbaarheid van de doelen van de verordening. Het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht kan natuurlijk slechts algemene wettelijke regelingen 
bieden, die bovendien tal van onduidelijke rechtsbegrippen bevatten. Het overeenkomstenrecht 
wordt in Duitsland en ook in andere lidstaten echter in belangrijke mate door jurisprudentie 
gevormd. Het merendeel van de voor partijen relevante regels zal daarom op grond van een 
preciserende en rechtscheppende toepassing door de rechtbanken moeten worden gecreëerd. Dit 
blijkt duidelijk uit de ontwikkeling van de nationale stelsels van overeenkomstenrecht in Europa. 
In de Unie bestaat echter geen uniforme burgerlijke rechtspraak waarmee het vlechtwerk van 
regels kan worden gecreëerd dat rechtszekerheid schept. Het Europees Hof van Justitie kan door
zijn functie en structuur geen waarborging van rechtseenheid bieden. Bovendien zou een 
dergelijk proces – zoals ook weer blijkt uit de vergelijking van de ontwikkelingen van de 
nationale rechtsstelsels – vele jaren, zo niet decennia vergen, zoals ook de deskundigen in het 
kader van de hoorzitting op 21 november 2011 benadrukt hebben. In deze tijd zou er, in strijd 
met de doelstellingen van de Commissie, niet meer maar minder rechtszekerheid zijn. In deze 
tijd zou de grensoverschrijdende handel niet worden bevorderd, maar eerder worden geremd 
vanwege deze rechtsonzekerheid en de hiermee gepaard gaande hogere transactiekosten.

b) Op grond van artikel 5, lid 4, VEU gaan krachtens het evenredigheidsbeginsel de inhoud 
en de vorm van het optreden van de Unie niet verder dan wat nodig is om de doelstellingen van 
de Verdragen te verwezenlijken.

Op grond van de onder a) vermelde redenen is de Bondsdag van mening dat ook het 
evenredigheidsbeginsel niet in acht wordt genomen, terwijl al wordt getwijfeld aan de 
deugdelijkheid van het voorstel voor de verwezenlijking van de beoogde doelen."

Ik voeg hierbij de aanbevelingen van de Commissie juridische zaken in document 17/8000, die 
de grondslag vormen voor het besluit van de Bondsdag.

Met vriendelijke groet,

(w.g.) Prof. dr.Norbert Lammert


