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Ärende: Motiverat yttrande från den tyska förbundsdagen över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag
(KOM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den tyska förbundsdagen över
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Tyska förbundsdagen

Vid sitt 146:e sammanträde, den 1 december 2011, avgav förbundsdagen över förslaget om 
Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag 
(rådets dok. 15429/11, KOM(2011)0635) följande yttrande:

Med beaktande av informationen i trycksak nr 17/7713 nr A.5 antar tyska förbundsdagen 
följande yttrande som motiverat yttrande enligt artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen 
och protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna till 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt:

”Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag 
(KOM(2011)0635; rådets dok. nr 15429/11) är enligt tyska förbundsdagens uppfattning inte 
förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Förbundsdagen hänvisar i sitt beslut till kommissionens grönbok om politiska alternativ för 
främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag (KOM(2010)0348; rådets 
dok. nr 11961/10) i trycksak 17/4565. Den förstärker förbundsdagens övertygelse att ett 
genomförande av EU-lagstiftningen för avtalsrätt, i synnerhet när det gäller köplagen, måste 
föregås av en relevant konsekvensbedömning avseende vilka rättsliga konsekvenser och 
faktiska effekter det kan förväntas få för såväl marknaden som konsumenterna.

Motivering:

1. Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) får de nationella 
parlamenten lämna ett motiverat yttrande i de fall då ett utkast till en lagstiftningsakt inte 
anses vara förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Förbundsdagen anser att den kontrollnivå som de nationella parlamenten tillämpar har en 
vidsträckt innebörd: Den innefattar val av rättslig grund och strikt respekt för 
subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5.3 i EU-fördraget samt proportionalitetsprincipen enligt 
artikel 5.4. i samma fördrag.

Med tanke på unionens befogenheter enligt principen om särskild befogenhetstilldelning är 
det här nödvändigt att kontrollera att subsidiaritetsprincipen följs. Kompetensnormer 
innehåller ofta konkretiseringar av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, varför en 
enstaka kontroll av subsidiaritetsprincipen oftast inte är meningsfull.

Förbundsdagen får i denna rättsuppfattning stöd i en stor del av den juridiska litteraturen 
(Hans Hofmann, Europäische Subsidiaritätskontrolle in Bundestag und Bundesrat (europeisk 
subsidiaritetskontroll i förbundsdagen och förbundsrådet), Das 8. Berliner Forum der 
Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung (Berlinforumet för det tyska sällskapet för 
lagstiftning) (DGG), ZG 2005, 66, (70, 73); Christine Mellein, Subsidiaritätskontrolle durch 
nationale Parlamente, Eine Untersuchung zur Rolle der mitgliedstaatlichen Parlamente in der 
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Architektur Europas (subsidiaritetskontroll i de nationella parlamenten, en undersökning om 
den roll som medlemsstaternas parlament spelar i Europaarkitekturen), Baden-Baden, 2007, 
s. 200 f.; Ingolf Pernice/Steffen Hindelang, Potenziale europäischer Politik nach Lissabon –
Europapolitische Perspektiven für Deutschland, seine Institutionen, seine Wirtschaft und die 
Bürger (potential för europeisk politik – europapolitiska perspektiv för Tyskland och dess 
institutioner, ekonomi och medborgare), EuZW 2010, 407 (409); Jürgen Schwarze, Der 
Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents – Struktur, Kernelemente und 
Verwirklichungschancen (Europeiska konventets utkast till konstitution – struktur, 
kärnelement och möjlighet till förverkligande), i: densamma (red.), Der Verfassungsentwurf 
des Europäischen Konvents, Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und 
wirtschaftsverfassungsrechtliches Konzept (Europeiska konventets utkast till konstitution, 
konstitutionsrättsliga grundstrukturer och ekonomiska, konstitutionsrättsliga koncept), 
Baden-Baden 2004, s. 489, 522 f.; 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 (förbundsdagen, förbundsrådet och delstatsparlamenten i den europeiska 
integrationsprocessen, för tolkning av art. 23 i grundlagen under beaktande av det europeiska 
konstitutionsfördraget och Lissabonfördraget), Frankfurt (Main) 2008, s. 201 f.; 
Alexandra Zoller, Das Subsidiaritätsprinzip im Europäischen Verfassungsvertrag und seine 
innerstaatliche Umsetzung in Deutschland (subsidiaritetsprincipen i det europeiska 
konstitutionsfördraget och det nationella genomförandet i Tyskland), i: Europäisches Zentrum 
für Föderalismus-Forschung Tübingen (Europeiskt centrum för forskning inom federalism i 
Tübingen) (red.), Jahrbuch des Föderalismus 2005 (Årsbok för federalismen 2005), 
Baden-Baden 2005, s. 270; Peter Altmaier, Die Subsidiaritätskontrolle der nationalen 
Parlamente nach dem Subsidiaritäts-protokoll zum EU-Verfassungsvertrag 
(subsidiaritetskontroller i nationella parlament enligt subsidiaritetsprotokollet till EU:s 
konstitutionsfördrag), i: Hans-Jörg Derra (red.), Freiheit, Sicherheit und Recht, FS für 
Jürgen Meyer zum 70. Geburtstag (frihet, säkerhet och rättighet, festskrift till Jürgen Meyer 
på hans 70-årsdag), Baden-Baden 2006, s. 314; Marco Buschmann/Birgit Daiber, 
Subsidiaritätsrüge und Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung (invändningar 
beträffande subsidiariteten och principerna om särskild befogenhetstilldelning), DÖV 
(tidskriften Der öffentlige Verwaltung) 2011, 504, (505, 506)).

Vid ett expertmöte i underutskottet för Europarätt till förbundsdagens justitieutskott 
den 16 juni 2010 om frågan ”kontroll av den unionsrättsliga subsidiaritetsprincipen” uttalade 
sig en majoritet av de sakkunniga, nämligen professor Christian Calliess, professor 
Adelheid Puttler, Oliver Suhr, dr Joachim Wuermeling och professor Ralph Alexander Lorz, 
för denna vida tolkning av subsidiaritetsprövning inom ramen för invändningen beträffande 
subsidiaritet.

Även förbundsrådet anser att subsidiaritetsprincipen åsidosätts när Europeiska unionen inte 
har befogenhet för en lagstiftningsakt (se t.ex. förbundsrådets trycksak 43/10 (beslut)).

2. Europeiska kommissionen antog sitt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om en gemensam europeisk köplag (nedan kallad förordningen) den 11 oktober 2011. 
Kommissionen baserar förordningen på den rättsliga grunden i artikel 114 i EUF-fördraget.
Förbundsdagen anser att artikel 114 i EUF-fördraget inte kan gälla som rättslig grund för en 
gemensam europeisk köplag.
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Enligt artikel 114.1 andra stycket i EUF-fördraget ska Europaparlamentet och rådet besluta 
om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i 
medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera. En 
sådan lagharmonisering i samband med införandet av en gemensam europeisk köplag är enligt 
förordningens innehåll och syfte dock inte direkt avsikten och kan heller inte uppnås.

a) Den gemensamma europeiska köplagen bör vara tillämplig på gränsöverskridande avtal 
efter en frivillig, uttrycklig överenskommelse mellan parterna. De enskilda reglerna för 
avtalsparternas valfrihet när det gäller den gemensamma europeiska köplagen anges i artikel 3 
och följande artiklar i förordningen. Om parterna därefter inte träffar någon överenskommelse 
om att tillämpa en gemensam europeisk köplag används de nationella lagarna enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 eller andra lagvalsregler.

Den nationella lagstiftningen om köpavtal och andra avtalstyper som omfattas av den 
gemensamma europeiska köplagen påverkas inte enligt förordningen. Det står uttryckligen i 
skäl 9 i förordningen att en harmonisering av avtalsrätten inte uppnås genom en ändring av 
den befintliga nationella avtalsrätten, utan genom ett frivilligt kompletterande avtalsrättsligt 
system i varje medlemsstat för avtal inom dess tillämpningsområde.

b) Enligt rättspraxis från Europeiska unionens domstol är det fastställt att lagstiftningsakter 
som lämnar den befintliga nationella lagstiftningen oförändrad inte syftar till någon 
tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser enligt lagar och andra författningar enligt 
artikel 114.1 i EUF-fördraget (se domstolens dom av den 2 maj 2006 i mål C-436/03, 
parlamentet mot rådet, REG 2006, I-3733). Lagstiftningsåtgärder som fastställer enhetliga 
regler för hela unionen och som vidtas parallellt med nationell lagstiftning och överlappar den 
kan därmed inte baseras på artikel 114 i EUF-fördraget.

Denna tolkning av artikel 114 i EUF-fördraget bekräftas genom en systematisk jämförelse 
med de rättsliga grunderna i artikel 118 i EUF-fördraget. Enligt dessa bestämmelser, som 
infördes med Lissabonfördraget, kan det ordinarie lagstiftningsförfarandet bland annat skapa 
europeiska rättsanspråk genom ett enhetligt rättsskydd av immaterialrätten i unionen. Sådana 
rättsanspråk gäller parallellt med motsvarande rättsanspråk i medlemsstaterna utan att ändra 
eller ersätta dem. Enligt Lissabonfördraget har alltså unionen befogenhet att vidta 
lagstiftningsåtgärder uteslutande för det begränsade rättsområdet immaterialrättigheter som 
löper parallellt med medlemsländernas lagstiftning. Detta leder i sin tur till att artikel 114 i 
EUF-fördraget inte utgör någon rättslig grund för europeisk lagstiftning på alla andra områden 
om inte lagstiftningen löper parallellt med de nationella lagarna och inte på annat sätt 
påverkar dem.

Detta motsvarar också tidigare lagstiftningspraxis i unionen: Rättsanspråk och rättsformer i 
unionsrätten som löper parallellt med motsvarande nationell lagstiftning och som inte ändrar 
eller ersätter den har hittills inte baserats på artikel 114 i EUF-fördraget utan alltid på 
artikel 352 i samma fördrag (se förordningarna om upprättandet av europeiska ekonomiska 
intressegrupperingar, om europabolag och om europeiska kooperativa föreningar). Detsamma 
gäller för europeiska förordningar om växtförädlarrätt, gemenskapsvarumärket och 
gemenskapsformgivningen, som samtliga kompletterar medlemsstaternas lagar utan att ersätta 
eller harmonisera dem.
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I en offentlig utfrågning i förbundsdagens justitieutskott den 21 november 2011 bekräftade de 
sakkunniga professor Hans Christoph Grigoleit, dr Peter Huttenlocher, 
professor Karl Riesenhuber, professor Wulf-Henning Roth, professor Marina Tamm och 
professor Gerhard Wagner betänkligheterna mot valet av artikel 114 i EUF-fördraget som 
rättslig grund till förordningen.

Här kan man i bästa fall utgå från ”flexibilitetsklausulen” i artikel 352 i EUF-fördraget. Denna 
rättsliga grund förutsätter dock ett annat förfarande. Enligt artikel 352.1 i EUF-fördraget fattar 
rådet ett enhälligt beslut efter godkännande av Europaparlamentet. Dessutom får de tyska 
ledamöterna i rådet bara rösta ja efter att förbundsdagen med godkännande från förbundsrådet 
enligt artikel 23.1 i grundlagen har gett dem tillstånd att göra detta (§ 8 i lagen om 
integrationsansvar).

3. Förbundsdagen är också tveksam till om förordningen är förenlig med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i djupare mening.

a) Enligt artikel 5.3 i EU-fördraget ska unionen på de områden där den inte har exklusiv 
befogenhet vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den 
planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå.

Handel på unionsnivå förutsätter att de eftersträvade målen kan uppnås på ett meningsfullt sätt 
med dessa konkreta åtgärder. Kommission hävdar att hinder för den gränsöverskridande 
handeln skulle bero på skillnaderna i avtalsrätt mellan medlemsstaterna.

Förbundsdagen betvivlar att de olika avtalsrätterna i medlemsstaterna märkbart skulle hämma 
den ekonomiska verksamheten inom det europeiska rättsområdet. I detta avseende hänvisar vi 
till erfarenheterna med FN-köprätten (FN-konventionen angående avtal om internationella 
köp av varor). De visar att det främst är språkbarriärer och avstånd som utgör de största 
hindren för gränsöverskridande ekonomisk verksamhet. Detta gäller i lika stor utsträckning 
för konsumenter och företag, vilket också bekräftas av uttalanden från konsument- och 
näringslivsorganisationer.
Om skillnaderna i bestämmelserna om avtalsrätt enbart är av underordnad betydelse i 
gränsöverskridande handel saknas behovet av en gemensam europeisk köplag och därmed 
nödvändiga åtgärder enligt artikel 5 i EU-fördraget.

Det finns också andra tveksamheter till om det går att uppfylla syftet, eftersom viktiga frågor i 
samband med utvecklingen av ett giltigt avtal inte är reglerade i den gemensamma europeiska 
köplagen, utan även i framtiden faller under nationell lagstiftning, som tillämpas enligt 
förordning (EG) nr 593/2008 och (EG) nr 864/2007 eller andra relevanta lagvalsregler 
(skäl nr 27). Det handlar bland annat om viktiga frågor som gäller ställningen som juridisk 
person, avtals ogiltighet till följd av bristande rättshandlingsförmåga, företrädaransvar, 
olagligt eller omoraliskt handlande, överlåtelse, kvittning, antal gäldenärer och borgenärer och 
byte av parter. Mot denna bakgrund kommer parterna i motsats till skäl 8 inte ha möjlighet att 
sluta sina avtal på en enda enhetlig avtalsrättslig grund. Den gemensamma europeiska 
köplagen undanröjer därmed inte den osäkerhet och oklarhet som rättstillämpare kan uppleva 
på grund av olika bestämmelser om avtalsrätt på den inre marknaden utan gör snarare att 
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osäkerheten och oklarheten ökar.

Förbundsdagen ser dessutom risker för betydligt större rättsosäkerhet genom de bestämmelser 
som omfattas av förordningen, vilket ligger till grund för de starka tvivlen om att syftet med 
förordningen kan uppnås. Den gemensamma europeiska köplagen kan till sin natur bara 
tillhandahålla allmänna rättsliga bestämmelser, som dessutom innehåller många odefinierade 
rättsliga begrepp. Avtalsrätten i Tyskland präglas emellertid, precis som i andra 
medlemsstater, i hög utsträckning av rättspraxis. Det övervägande antalet relevanta 
bestämmelser för parterna tillkommer först efter konkretiserande och rättsskapande processer 
i domstolar. Detta visar tydligt utvecklingen av de nationella avtalsrättsliga bestämmelserna i 
Europa. I unionen finns det dock ingen enhetlig civil jurisdiktion som kan utgöra ett 
regelnätverk för rättsäkerhet. Europeiska unionens domstol är på grund av sin funktion och 
struktur inte i stånd att säkerställa någon rättsenhetlighet. Dessutom skulle en sådan process –
vilket återigen jämförelsen med de nationella rättsordningarnas utveckling visar – ta många 
år, kanske decennier, vilket också de sakkunniga i utfrågningen den 21 november 2011 
underströk. Under denna tid skulle rättsäkerheten snarare minska än öka, vilket strider mot 
kommissionens målsättning. Den gränsöverskridande handeln skulle under denna tid inte 
främjas utan snarare hämmas eftersom denna rättsosäkerhet skulle medföra ökade 
transaktionskostnader.

b) Enligt artikel 5.4 i EU-fördraget ska enligt proportionalitetsprincipen unionens åtgärder till 
innehåll och form inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen.

Av de skäl som anges i led a anser förbundsdagen inte heller att proportionalitetsprincipen 
efterlevs, eftersom det finns tveksamheter om huruvida förslaget kommer att uppfylla syftet 
med förordningen.”

Den beslutsrekommendation som ligger till grund för förbundsdagens beslut i 
trycksak 17/8000 bifogas.

Med vänlig hälsning

/underskrift/

Norbert Lammert


