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Overeenkomstig artikel 6 van Protocol 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, mag ieder nationaal parlement binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van een wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een met redenen omkleed 
advies toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp zijns 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.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van het Lagerhuis van het Verenigd 
Koninkrijk inzake bovengenoemd voorstel.
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Gemotiveerd advies van het Lagerhuis

Toegezonden aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, 

overeenkomstig artikel 6 van het Protocol (nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen 

van subsidiariteit en evenredigheid.

Inzake een ontwerpverordening betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht 
voor de Europese Unie1

Verdragskader voor de beoordeling van de naleving van het subsidiariteitsbeginsel

1.Het beginsel van subsidiariteit komt voort uit de wens ervoor te zorgen dat besluiten zo 

dicht mogelijk bij de burgers van de EU worden genomen. Het beginsel van subsidiariteit 

wordt gedefinieerd in artikel 5, lid 3, VEU:

"Krachtens het subsidiariteitsbeginsel 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 op centraal, regionaal of lokaal 

niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het 

overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt."

2.De instellingen van de Unie dragen er "voortdurend zorg voor"2 dat het beginsel van 

subsidiariteit overeenkomstig Protocol (nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen 

van subsidiariteit en evenredigheid in acht wordt genomen.

3.De Commissie houdt bijgevolg brede raadplegingen alvorens een wetgevingshandeling 

voor te stellen, en daarbij wordt, in voorkomend geval, rekening gehouden met de regionale 

en lokale dimensie.3

4.Krachtens artikel 5 van het Protocol (nr. 2), moet ieder ontwerp van wetgevingshandeling 

een memorandum bevatten met een "uitgebreide toelichting" van de elementen op basis 

                                               
1 15429/11, COM(2011)0635.
2 Artikel 1 van Protocol (nr. 2).
3 Artikel 2 van Protocol (nr. 2).
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waarvan de naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kan worden 

beoordeeld. De volgende zaken moeten in dit memorandum worden opgenomen:

— elementen waarmee de financiële gevolgen van het ontwerp kunnen worden beoordeeld;

— in het geval van een richtlijn, het effect ervan op de door de lidstaten vast te stellen 

regelgeving, inclusief, waar toepasselijk, de regionale regelgeving; en

— "de redenen voor de conclusie dat een doelstelling van de Unie beter bereikt kan worden 

door de Unie", gestaafd met kwalitatieve en zo mogelijk kwantitatieve indicatoren.

Uit de uitgebreide toelichting moet ook blijken dat er rekening mee wordt gehouden dat alle, 

financiële of administratieve, lasten voor de EU, de nationale regeringen, de regionale of 

lokale overheden, het bedrijfsleven en de burgers tot een minimum moeten worden beperkt en 

in verhouding moeten staan tot het te bereiken doel.

5. Krachtens artikel 5, lid 3, en artikel 12 onder b) VEU, zien de nationale parlementen er 

volgens de in het Protocol (nr. 2) vastgelegde procedure, de procedure van het gemotiveerd 

advies, op toe dat het subsidiariteitsbeginsel wordt nageleefd.

Het oude Protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel

6. Het oude Protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het 

evenredigheidsbeginsel, als bijlage gehecht aan het Verdrag van Amsterdam, vormde een 

goede leidraad voor de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. In het Protocol wordt 

duidelijk aangegeven wanneer er aan het subsidiariteitsbeginsel wordt voldaan:

"Optreden van de Gemeenschap is alleen gerechtvaardigd als aan beide aspecten van het 

subsidiariteitsbeginsel is voldaan: de doelstellingen van het overwogen optreden kunnen 

niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt in het kader van hun nationaal 

grondwettelijk stelsel, en kunnen derhalve beter door een optreden van de Gemeenschap 

worden verwezenlijkt.
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Om na te gaan of aan bovenstaande voorwaarde is voldaan, worden de volgende 

richtsnoeren gehanteerd:

• de betrokken kwestie heeft transnationale aspecten die door een optreden van de 

lidstaten niet bevredigend kunnen worden geregeld;

• het optreden van de lidstaten alleen of het niet optreden van de Gemeenschap 

zou in strijd zijn met de voorschriften van het Verdrag (zoals de noodzaak om 

concurrentievervalsing tegen te gaan of verkapte handelsbeperkingen te 

voorkomen of de economische en sociale samenhang te versterken) of zou op 

een andere manier de belangen van de lidstaten aanzienlijk schaden;

• action at Community level would produce clear benefits by reason of its scale or 

effects compared with action at the level of the Member States."1

De voorgestelde wetgeving

7. De inhoud van de voorgestelde verordening wordt in detail uiteengezet in het verslag van 

de European Scrutiny Committee van het Britse parlement, dat bij dit gemotiveerd advies 

gaat. Daarom zetten wij in het hierna volgende slechts de doelstelling van het voorstel uiteen,

alsmede de redenen waarom actie op EU-niveau wordt verkozen boven actie op het niveau 

van de lidstaten.

Doelstelling

8. In de toelichting van de Commissie wordt de doelstelling van het voorstel als volgt 

omschreven:

"De algemene doelstelling van het voorstel bestaat erin de totstandbrenging en de 

werking van de interne markt te verbeteren door de uitbreiding van 

grensoverschrijdende handel voor ondernemingen en grensoverschrijdende aankopen 

voor consumenten te bevorderen. Deze doelstelling kan worden bereikt door een 

                                               
1 Artikel 5.
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zelfstandig, uniform geheel van bepalingen inzake overeenkomstenrecht aan te bieden, 

waaronder bepalingen inzake consumentenbescherming: het gemeenschappelijk 

Europees kooprecht, dat als een secundaire regeling inzake overeenkomstenrecht in het 

nationale recht van elke lidstaat moet worden beschouwd."1

Subsidiariteit

9. Over het onderwerp subsidiariteit wordt in de toelichting het volgende vermeld: "Het doel 

van deze verordening – namelijk het bijdragen tot de goede werking van de interne markt 

door een uniform geheel van bepalingen inzake overeenkomstenrecht op basis van 

vrijwilligheid aan te bieden – heeft een duidelijk grensoverschrijdende dimensie en kan door 

de lidstaten in het kader van hun nationale rechtsstelsels niet voldoende worden 

verwezenlijkt.

Zolang als verschillen in nationaal overeenkomstenrecht aanzienlijke extra 

transactiekosten bij grensoverschrijdende transacties met zich blijven brengen, kan de 

doelstelling de interne markt te voltooien door het bevorderen van de uitbreiding van de 

grensoverschrijdende handel voor handelaren en van grensoverschrijdende aankopen 

door consumenten, niet volledig worden bereikt.

Door het nemen van ongecoördineerde maatregelen op nationaal niveau zullen de 

lidstaten niet in staat zijn een einde te maken aan de extra transactiekosten en de 

juridische ingewikkeldheid die het gevolg zijn van de verschillen in nationaal 

overeenkomstenrecht waar handelaren bij grensoverschrijdende handel in de EU mee te 

maken hebben. Consumenten zullen nog steeds een geringere keuze en beperkte 

toegang tot producten uit andere lidstaten hebben. Zij zullen ook het vertrouwen 

ontberen dat kennis van hun rechten biedt.

De doelstelling van het voorstel zou derhalve, in overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel, beter kunnen worden bereikt door maatregelen op het niveau van 

                                               
1 Toelichting bij het voorstel van de Commissie, blz. 5.
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de Unie. De Unie is het best in staat om de problemen van juridische versnippering aan 

te pakken door het vaststellen van een maatregel op het gebied van 

overeenkomstenrecht die de op grensoverschrijdende transacties toepasselijke 

bepalingen harmoniseert. Voorts zullen, naarmate de marktontwikkelingen 

voortschrijden en lidstaten ertoe nopen zelfstandig op te treden, bijvoorbeeld door het 

reguleren van de opkomende markt voor digitale inhoud, de verschillen in regelgeving 

die leiden tot hogere transactiekosten en lacunes in de bescherming van consumenten, 

waarschijnlijk toenemen."1

10. In de effectbeoordeling door de Commissie wordt het punt van subsidiariteit als volgt 
behandeld:

"Onderhavig initiatief strookt om een aantal redenen met het subsidiariteitsbeginsel. De 

beoogde bevordering van de uitbreiding van grensoverschrijdende handel voor 

ondernemingen en van aankopen door consumenten op de interne markt kan niet 

volledig worden bereikt zolang ondernemingen en consumenten bij hun 

grensoverschrijdende transacties geen gebruik kunnen maken van een uniform geheel 

van bepalingen inzake overeenkomstenrecht. Het huidige rechtskader is ontoereikend 

omdat het geen uniform geheel van materiële bepalingen biedt dat op omvattende wijze 

de gehele levenscyclus van grensoverschrijdende overeenkomsten bestrijkt. Bovendien 

nopen voortschrijdende marktontwikkelingen de lidstaten tot zelfstandig optreden 

(bijvoorbeeld in de vorm van het reguleren van de markt voor digitale inhoud) waardoor 

de verschillen in regelgeving toenemen. Deze verschillen leiden tot hogere 

transactiekosten en juridische complexiteit voor ondernemingen, alsmede tot 

rechtsonzekerheid, met nadelige gevolgen voor ondernemingen en consumenten die te 

maken hebben met grensoverschrijdende transacties.

Een aantal actoren constateert dat de verschillen op het gebied van het 

overeenkomstenrecht hebben geleid tot juridische versnippering met een mogelijke 

nadelige invloed op de werking van de interne markt. Deze versnippering kan immers 

                                               
1 Bladzijde 9.
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leiden tot extra transactiekosten en rechtsonzekerheid voor ondernemingen en een 

gebrek aan vertrouwen bij de consument. Omdat deze hinderpalen voor de werking van 

de interne markt een duidelijke grensoverschrijdende dimensie hebben, is de Unie het 

meest geëigend om deze uit de weg te ruimen. Concreter gezegd, is de Unie het beste in 

staat om belemmeringen in verband met het overeenkomstenrecht weg te nemen door 

middel van een uniform geheel van materiële bepalingen inzake overeenkomstenrecht. 

Het creëren van dergelijke bepalingen voor consumenten en ondernemingen die zich 

bezighouden met grensoverschrijdende transacties zal het bestaande rechtskader een 

meerwaarde bieden."1

Aspecten van de verordening die niet stroken met het subsidiariteitsbeginsel

11.Het Lagerhuis is van oordeel dat de ontwerpverordening betreffende een 

gemeenschappelijk Europees kooprecht voor de EU in de volgende opzichten niet in 

overeenstemming is met de procedurele verplichtingen die de Commissie krachtens het 

Protocol (nr. 2) moet nakomen, noch in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel:

i) Niet-naleving van een wezenlijk vormvoorschrift

12.Noch de toelichting, noch de effectbeoordeling bevat "een uitgebreide toelichting [...] op 

basis waarvan de naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kan worden 

beoordeeld", zoals vereist op grond van artikel 5 van het Protocol (nr. 2) VWEU, als reeds 

beschreven in paragraaf 4 van onderhavig gemotiveerd advies.

13. Het uitgangspunt van artikel 5 VEU is dat besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burger 

moet plaatsvinden. Afwijkingen van dit uitgangspunt mogen niet als vanzelfsprekend worden 

beschouwd, maar moeten afdoende uitgebreid en duidelijk worden verantwoord, opdat EU-

burgers en hun verkozen vertegenwoordigers de kwalitatieve en kwantitatieve redenen voor 

                                               
1 Bladzijde 22.
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de conclusie "dat een doelstelling van de Unie beter bereikt kan worden door de Unie" 

kunnen begrijpen."1

14. Uit de door de European Scrutiny Committee ontvangen stukken blijkt dat het voorstel 

vermoedelijk aanzienlijke gevolgen heeft voor onder andere nationale bepalingen inzake 

overeenkomstenrecht, zowel direct als indirect, voor nationale regelingen op het gebied van 

con sumentenberscherming, voor de juridische duidelijkheid en rechtszekerheid bij 

grensoverschrijdende overeenkomsten voor de verkoop van goederen en voor de kosten voor 

ondernemingen. Uit de in de paragrafen 9 en 10 van onderhavig gemotiveerd advies vermelde 

citaten blijkt dat de Commissie bij haar beoordeling van de vraag of het voorstel in 

overeenstemming is met het beginsel van subsidiariteit niets hiervan heeft laten meewegen, 

zodat het voor de nationale parlementen een zware opgave is om binnen de hen daarvoor ter 

beschikking staande acht weken een gemotiveerd advies in te dienen. (De opmerkingen van 

vertegenwoordigende organisaties in de UK waren hierbij voor het Lagerhuis van groot nut.) 

Het feit dat de Commissie heeft nagelaten een uitgebreide toelichting te verschaffen, komt 

naar de mening van het Lagerhuis neer op een schending van de wezenlijke 

vormvoorschriften van het Protocol (nr. 2).

16. De manier waarop de Commissie rekening houdt met het subsidiariteitsbeginsel is niet 

alleen van belang voor het Lagerhuis, maar betreft de nationale parlementen van alle EU-

lidstaten. Het Lagerhuis wijst in dit verband op punt 2.3 van bijdrage XLVI van de COSAC:

"In overeenstemming met artikel 5 van Protocol nr. 2 onderstreept COSAC dat de 

nationale parlementen de hen toegekende bevoegdheden alleen kunnen uitoefenen 

indien de financiële gevolgen van ontwerpwetgeving van de EU en, in het geval van 

richtlijnen, de gevolgen daarvan voor de nationale wettelijke stelsels, kunnen worden 

beoordeeld. Verder herinnert COSAC eraan dat ontwerpwetgeving van de EU 

gerechtvaardigd moet worden aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve 

indicatoren. COSAC wijst erop dat de subsidiariteitsanalyses in de toelichtingen van de 

Commissie tot nu toe niet aan de vereisten van artikel 5 voldoen."

                                               
1 Artikel 5 van Protocol (nr. 2).
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ii) Niet-nakoming van het subsidiariteitsbeginsel

17.Of de doelstelling in overeenstemming is met het beginsel van subsidiariteit wordt 

beoordeeld in het licht van het richtsnoer dat hierboven in paragraaf 6 wordt aangehaald.

18.Het is vanzelfsprekend dat een facultatief gemeenschappelijk kooprecht voor alle lidstaten 

een onderwerp is dat beter op EU- dan op nationaal niveau geregeld kan worden. Daarbij 

wordt echter voorondersteld dat het voorstel voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht 

allereerst noodzakelijk is en daarnaast vanwege de schaal of de gevolgen ervan duidelijke 

voordelen zal opleveren ten opzichte van een nationaal optreden. Aan deze twee voorwaarden 

moet namelijk zijn voldaan, wil er sprake zijn van naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 

Het Lagerhuis heeft op grond van het bestudeerde evenwel zijn twijfels of aan deze 

voorwaarden is voldaan.

Noodzakelijkheid

19.Noch uit onderzoek dat werd uitgevoerd door Which?, noch uit het onderzoek van 

Consumer Focus blijkt dat verschillen in overeenkomstenrecht tussen de lidstaten 

consumenten of ondernemingen ervan weerhouden om grensoverschrijdend handel te drijven. 

De conclusies van deze studies zijn gebaseerd op dezelfde statistieken als die waarop de 

Commissie zich heeft gebaseerd.1

20.Which? vermeldt dat volgens een recente Eurobarometer 80% van alle ondernemingen 

aangeeft zich niet of nooit te hebben laten ontmoedigen door belemmeringen in verband met 

het overeenkomstenrecht. 72% van de ondernemingen geeft aan dat het feit dat het nodig is 

om aanpassingen te doen om te kunnen voldoen aan in buitenlands overeenkomstenrecht 

geldende afwijkende bepalingen op het gebied van consumentenbescherming geen of 

nauwelijks invloed heeft gehad op hun beslissing om grensoverschrijdend te verkopen aan 

consumenten uit andere EU-landen. Verder geeft 79% van de ondernemingen aan dat 

                                               
1 De gedetailleerde opmerkingen van de vertegenwoordigende organisaties en de toelichting van de regering, 
gericht aan het parlement, komen uitgebreid aan de orde in het verslag van de European Scrutiny Committee van 
23 november 2011, dat bij dit gemotiveerd advies is gevoegd.
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Europese harmonisatie van het consumentenrecht geen effect zou hebben of slechts zou 

leiden tot een geringe stijging van het aantal grensoverschrijdende transacties. Tegelijkertijd 

blijkt uit ander onderzoek van de Commissie dat consumenten zich bij grensoverschrijdend 

winkelen vooral zorgen maken over fraude (62%) en over wat zij kunnen doen als er iets 

verkeerd gaat (59%). In nieuw onderzoek van Which? wordt die nog eens bevestigd: meer 

dan de helft van de ondervraagde consumenten noemt als belangrijkste reden om geen 

goederen van handelaren van buiten het VK te kopen dat zij niet weten welke stappen zij 

kunnen nemen als er iets verkeerd gaat.

21.De bevindingen van Consumer Focus:

• Volgens het scorebord voor de consumentenmarkten van de Commissie zijn de 

belangrijkste redenen voor het uitblijven van grensoverschrijdende handel van 

praktische aard: 62% van de consumenten is bang voor fraude, 59% weet niet 

wat de mogelijkheden zijn bij mogelijke problemen en 49% heeft twijfels over 

de bezorging;

• Volgens de kwalitatieve Eurobarometer-enquête over belemmeringen voor 

burgers op de interne markt (september 2011) is de belangrijkste reden dat 

consumenten geen grensoverschrijdende aankopen doen dat zij er de voorkeur 

aan geven plaatselijk te kopen; en

• Uit het verslag van de Commissie over grensoverschrijdende e-handel blijkt dat 

71% van de consumenten ervan uitgaat dat het bij aankopen in een andere 

lidstaat moeilijker is problemen op te lossen.

22.Deze bevindingen worden bevestigd door eigen onderzoek van Consumer Focus. Uit het 

in samenwerking met consumentenorganisaties in 11 landen door Consumer Focus 

uitgevoerde "mystery shopping"-onderzoek naar de ervaringen van consumenten bij het 

kopen van goederen en diensten per mobiele telefoon bleek dat de informatieverstrekking 

onvolledig is. Van gebrekkige informatie is onder meer sprake ten aanzien van de 
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verantwoordelijkheidsketen van handelaren bij de afwikkeling van transacties, alsmede op het 

gebied van klachtenafhandeling en verhaalmogelijkheden en problemen met betalingen.

23.Bovendien lijkt het erop dat de invloed van de versnippering van het recht op het gebied 

van consumentenovereenkomsten op besluiten van ondernemingen ten aanzien van 

grensoverschrijdende handel overschat wordt. Volgens de effectbeoordeling van de 

Commissie1 geeft slechts 7% van de ondernemingen aan dat het feit dat het nodig is om 

aanpassingen te doen om te kunnen voldoen aan in buitenlands overeenkomstenrecht 

geldende afwijkende bepalingen op het gebied van consumentenbescherming een grote 

invloed heeft op beslissingen om al dan niet grensoverschrijdend te verkopen aan 

consumenten uit andere EU-landen. Het is verbazingwekkend dat dit belangrijke statistische 

gegeven niet is opgenomen in de desbetreffende paragraaf van de effectbeoordeling, maar 

slechts in een voetnoot. De misleidende tekst van deze paragraaf luidt als volgt:

"38% van de ondernemingen die ervaring hebben met of belangstelling hebben voor 

grensoverschrijdende handel beschouwt de noodzaak om aanpassingen te verrichten 

om te kunnen voldoen aan in buitenlands overeenkomstenrecht geldende afwijkende 

bepalingen op het gebied van consumentenbescherming als een belemmering."

24. In een recente Flash Eurobarometer (nr. 300) geeft iets minder dan 80% van de handelaren 

aan dat harmonisatie van het consumentenrecht in de EU geen of weinig invloed zou hebben 

op hun grensoverschrijdende handel. Bovendien heeft, zo blijkt uit Flash Eurobarometer 321, 

bijna 90% van de handelaren nog nooit of vrijwel nooit afgezien van een handelstransactie 

met een buitenlandse consument vanwege afwijkende bepalingen inzake 

consumentenbescherming in het overeenkomstenrecht van de lidstaat van die consument.

25.Consumer Focus komt tot de conclusie dat de Commissie er niet in slaagt overtuigend te 

bewijzen dat dit nieuwe instrument inzake Europees overeenkomstenrecht bijdraagt aan haar 

doelstelling om de grensoverschrijdende handel te bevorderen. Het onderzoek van Consumer 

Focus wijst uit dat voor consumenten en ondernemingen bij grensoverschrijdende 

                                               
1 Bladzijde 13, voetnoot 55.
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handelstransacties andere belemmeringen dan verschillen in overeenkomstenrecht veel 

zwaarder wegen.

26.Onderzoek door de Federation of Small Businesses (FSB), een organisatie die voorstander 

is van het voorstel, toont aan dat slechts 18% van de ondernemingen verwacht dat het voorstel 

voor hen voordelig zal zijn. Een kwart van de leden van de FSB verricht handelstransacties 

met het buitenland. 87% daarvan handelt met andere EU-landen, en slechts 14% daarvan 

geeft aan dat juridische belemmeringen ontmoedigend werken op het bedrijven van 

grensoverschrijdende handel.

Duidelijke voordelen vanwege de schaal of de gevolgen ervan

27.De vertegenwoordigende organisaties in het VK en de regering (in haar toelichting aan het 

parlement van 31 oktober) vestigen de aandacht op een aantal, elkaar overlappende, 

problemen. Deze doen aanzienlijke twijfels rijzen over de vraag of de doelstelling van de 

wetgever, nl. het bevorderen van de uitbreiding van de grensoverschrijdende handel voor 

ondernemingen en grensoverschrijdende aankopen voor consumenten, bereikt kan worden en 

of optreden door de Unie daarvoor doeltreffender zal zijn dan optreden door de lidstaten.

- Juridische complexiteit

28. Het eerste probleem is dat een gemeenschappelijk Europees kooprecht zou kunnen leiden 

tot een toename van de juridische complexiteit. Het feit dat allerlei onderwerpen (genoemd in 

overweging 27) die van invloed zijn op de rechtsbetrekking tussen de partijen in deze 

zelfstandige regeling niet behandeld worden, zal er waarschijnlijk toe leiden dat de 

doelstelling om een einde te maken aan transactiekosten voor ondernemingen in verband met 

het inwinnen van juridisch advies over een buitenlands rechtsstelsel, niet bereikt wordt. 

Juristen in het VK maken zich terecht zorgen dat het huidige voorstel derhalve zal leiden tot 

meer onduidelijkheid in plaats van tot vermindering van de complexiteit. Overweging 27 stelt 

met betrekking tot de niet behandelde onderwerpen het volgende: 

"Alle onderwerpen van contractuele of niet-contractuele aard die het gemeenschappelijk 

Europees kooprecht niet behandelt, worden beheerst door het bestaande nationale recht 
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dat ingevolge de Verordeningen (EG) nr. 593/2008 en (EG) nr. 864/2007 of andere 

toepasselijke collisieregels van toepassing is. Deze onderwerpen omvatten de 

rechtspersoonlijkheid, de ongeldigheid van een overeenkomst als gevolg van 

onbekwaamheid, onwettigheid of strijd met de goede zeden, de bepaling van de taal van 

de overeenkomst, kwesties inzake non-discriminatie, vertegenwoordiging, pluraliteit van 

schuldeisers en schuldenaren, de wijziging van partijen met inbegrip van cessie, 

verrekening en fusie, het recht van eigendom, met inbegrip van de eigendomsoverdracht, 

het intellectuele-eigendomsrecht en de onrechtmatige daad. Voorts valt de kwestie of 

samenlopende contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheidsvorderingen samen 

kunnen worden ingeleid, buiten de werkingssfeer van het gemeenschappelijk Europees 

kooprecht."

- Rechtszekerheid

29. Voor een uniforme toepassing van rechtsregels in de hele EU is het noodzakelijk dat deze 

rechtsregels ook op uniforme wijze worden uitgelegd. Het voorstel bevat daarvoor evenwel 

geen mechanisme. Artikel 14 verplicht de lidstaten tot mededeling van de eindbeslissingen 

van hun gerechten die een uitlegging geven van de bepalingen van het gemeenschappelijk 

Europees kooprecht of van andere bepalingen van de verordening. De Commissie zal voor 

dergelijke uitspraken een databank opzetten. Een databank met uitspraken heeft echter geen 

precedentwerking voor de nationale rechtbanken die verantwoordelijk zijn voor de uitlegging 

en handhaving van het gemeenschappelijk Europees kooprecht. Juristen in het VK 

verwachten dat het ontbreken van één enkele bron van jurisprudentie ertoe zal leiden dat het 

gemeenschappelijk Europees kooprecht in de verschillende lidstaten op verschillende wijze 

zal worden uitgelegd en toegepast. Gevolg daarvan zal zijn dat bij grensoverschrijdende 

handel krachtens het nieuwe instrument de onzekerheid en niet de duidelijkheid zal toenemen, 

en dus juridische kennis vereist is, hetgeen de hoofddoelstelling van het voorstel ondergraaft.

- Consumentenrechten

30. Invoering van een facultatief Europees overeenkomstenrecht leidt tot rechtsonzekerheid 

en zorgt voor verwarring bij consumenten. Voor een en hetzelfde product kunnen 
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verschillende regels gelden, afhankelijk van bij welke verkoper de consument het product 

gekocht heeft en waar deze gevestigd is.

31.Momenteel kunnen consumenten die grensoverschrijdende aankopen doen ook te maken 

krijgen met verschillende rechtsregels, maar in die gevallen beschermt artikel 6 van de Rome 

I-verordening consumenten doordat voor hen de bepalingen van het eigen nationale recht van 

toepassing zijn als die een hoger beschermingsniveau bieden. In de ontwerpverordening is 

weliswaar bepaald dat beide partijen met de keuze voor het gemeenschappelijk Europees 

kooprecht moeten instemmen en dat de consument daarbij om zijn uitdrukkelijke instemming 

moet worden gevraagd, in de praktijk komt dit er echter op neer dat de consument slechts de 

keuze heeft tussen enerzijds het aanvaarden van de overeenkomst zoals die door de verkoper 

wordt aangeboden, of anderzijds het niet kopen van het product. Door invoering van een 

Europees rechtsinstrument waarvoor ondernemingen in de praktijk kunnen kiezen, worden 

nationale bepalingen op het gebied van consumentenbescherming ook "facultatief".

32. Ingevolge artikel 114, lid 3, VWEU is de Commissie gehouden bij voorstellen op het 

gebied van de interne markt, zoals ook onderhavig voorstel, een hoog niveau van 

consumentenbescherming te waarborgen. Wederom betwijfelt het Lagerhuis op grond van 

hetgeen is onderzocht ten sterkste of daar met onderhavig voorstel wel voor wordt gezorgd en 

of optreden op EU-niveau in plaats van optreden door de lidstaten wel de door de Commissie 

beweerde voordelen zal opleveren.

- Binnenlandse toepassing

33.Artikel 13 bepaalt dat de lidstaten het gemeenschappelijk Europees kooprecht beschikbaar 

kunnen stellen voor toepassing in een strikt binnenlands kader en voor overeenkomsten 

tussen handelaren die geen kmo's zijn.

34. Het Lagerhuis plaatst scherpe kanttekeningen bij de wenselijkheid van een bepaling die 

een dergelijke mogelijkheid biedt in een voorstel voor EU-regelgeving waarmee beoogd 

wordt de werking van de interne markt te verbeteren. Bewijs voor de stelling dat dit artikel 

noodzakelijk is om de doelstellingen van het voorstel te bereiken is niet geleverd. Dat kan ook 

niet, aangezien dit artikel geen verplichting betreft. Het Lagerhuis spreekt op grond hiervan 
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zijn zorg uit dat het voornaamste doel van de wetgever met dit artikel bestaat in het indirecte

effect ervan.

35.Which? voert in verband hiermee aan:

"Het risico bestaat dat het gemeenschappelijk Europees kooprecht in de plaats treedt 

van nationale wetgeving inzake consumentenbescherming, aangezien het voorstel van 

de Commissie de mogelijkheid creëert dat lidstaten het Europees kooprecht van 

toepassing verklaren op binnenlandse overeenkomsten. Bovendien ligt het voor 

handelaren die grensoverschrijdende handelstransacties verrichten voor de hand om 

het Europees kooprecht eveneens toe te passen op binnenlandse overeenkomsten - een 

mogelijkheid die de ontwerpverordening biedt - omdat zij op die manier kunnen 

vermijden dat er op hun activiteiten twee verschillende rechtsstelsels van toepassing 

zijn. Bovendien is het zo dat een eventueel concurrentievoordeel van ondernemingen 

die grensoverschrijdende handelstransacties verrichten (op grond van het feit dat zij 

gebruik maken van het gemeenschappelijk Europees kooprecht) ten opzichte van 

ondernemingen die uitsluitend binnenlandse handelstransacties verrichten, deze 

laatsten er in de praktijk toe zou kunnen dwingen eveneens op het gemeenschappelijk 

Europees kooprecht over te stappen. In alle gevallen zou er de facto sprake zijn van 

een "harmonisatie via de achterdeur" van het overeenkomstenrecht.

Conclusie
36. Om de hiervoor uiteengezette redenen concludeert het Lagerhuis dat in het voorstel het 
subsidiariteitsbeginsel niet wordt gerespecteerd.


