
CM\887301DA.doc PE478.528v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Retsudvalget

16.12.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(102/2011)
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(KOM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes en begrundet udtalelse fra Republikken Tysklands forbundsdag om det 
ovennævnte forslag til orientering.
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BILAG

Den tyske forbundsdag

Hr. formand

den tyske forbundsdag har på sit 146. møde den 1. december 2011 behandlet

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles EU-købelov
Rådets dokument 15429/11; KOM(2011)635

og vedtaget følgende udtalelse:

Under henvisning til meddelelsen i tryksag 17/7713, nr. A.5, vedtages følgende beslutning 
som begrundet udtalelse i henhold til artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, protokol nr. 2 om anvendelse af 
nærhed- og proportionalitetsprincippet:

"Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles EU-købelov 
(KOM(2011)635; Rådets dokument nr. 15429/11) er efter den tyske forbundsdags opfattelse 
ikke i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Forbundsdagen henviser til sin beslutning vedrørende Kommissionens grønbog om 
løsningsmodeller for indførelse af en europæisk aftaleret for forbrugerne og erhvervslivet 
(KOM(2010)348, Rådets dokument nr. 11961/10) i tryksag 17/4565. Forbundsdagen 
bekræfter sin overbevisning om, at der, før man implementerer EU-regler om aftaleretten, og 
navnlig om køberetten, bør gennemføres en informativ konsekvensvurdering af de 
forventelige juridiske konsekvenser og de faktiske indvirkninger på markedet samt på 
forbrugerne.

Begrundelse:

1. I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 til traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament i en begrundet udtalelse forklare, 
hvorfor det mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet.

Forbundsdagen mener, at de prøvningskriterier, som de nationale parlamenter anvender i 
denne forbindelse, skal forstås bredt. De omfatter valget af retsgrundlag, overholdelse af 
nærhedsprincippet i snæver forstand i henhold til artikel 5, stk. 3, i EU-traktaten samt 
proportionalitetsprincippet i henhold til artikel 5, stk. 4, i EU-traktaten.

EU's kompetence i henhold til princippet om begrænset bemyndigelse er et nødvendigt 
indledende spørgsmål for at efterprøve, om nærhedsprincippet er overholdt.
Kompetencenormer indeholder ofte konkretiseringer af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, og det vil derfor ofte ikke være muligt at foretage en 
hensigtsmæssig isoleret prøvning af nærhedsprincippet.
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Forbundsdagen mener, at denne retsopfattelse støttes af størstedelen af den juridiske litteratur 
(Hans Hofmann, Europäische Subsidiaritätskontrolle in Bundestag und Bundesrat, Das 8.
Berliner Forum der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung (DGG), ZG 2005, 66, (70, 73);
Christine Mellein, Subsidiaritätskontrolle durch nationale Parlamente, Eine Untersuchung zur 
Rolle der mitgliedstaatlichen Parlamente in der Architektur Europas, 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, EuZW 2010, 407 (409); Jürgen Schwarze, Der Verfassungsentwurf des Europäischen 
Konvents - Struktur, Kernelemente und Verwirklichungschancen, in: ders. (Hrsg.), Der 
Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und 
wirtschaftsverfassungsrechtliches Konzept, 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, Frankfurt (Main) 2008, s. 201 f.; Alexandra Zoller, 
Das Subsidiaritätsprinzip im Europäischen Verfassungsvertrag und seine innerstaatliche 
Umsetzung in Deutschland, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen 
(Hrsg.), Jahrbuch des Föderalismus 2005, Baden-Baden 2005, s. 270; Peter Altmaier, Die 
Subsidiaritätskontrolle der nationalen Parlamente nach dem Subsidiaritäts-protokoll zum EU-
Verfassungsvertrag, in: Hans-Jörg Derra (Hrsg.), Freiheit, Sicherheit und Recht, FS für Jürgen 
Meyer zum 70. Geburtstag, Baden-Baden 2006, s. 314; Marco Buschmann/Birgit Daiber, 
Subsidiaritätsrüge und Grundsatz der begrenzten. Einzelermächtigung, DÖV 2011, 504, (505, 
506)).

Også ved en ekspertdrøftelse i underudvalget for EU-ret i forbundsdagens retsudvalg den 16. 
juni 2010 om emnet "prøvning af EU's nærhedsprincip" gik flertallet af de sagkyndige, 
navnlig prof. dr. Christian Calliess, prof. dr. Adelheid Puttler, Oliver Suhr, dr. Joachim 
Wuermeling og prof. dr. Ralph Alexander Lorz ind for denne brede opfattelse af prøvningen 
af nærhedsprincippet i forbindelse med klagen vedrørende nærhedsprincippet.

Også forbundsrådet mener, at nærhedsprincippet er overtrådt, hvis EU ikke har kompetence til 
en lovgivningsakt (se f.eks. BR-tryksag 43/10 (beslutning)).

2. Kommissionen vedtog sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en 
fælles EU-købelov (herefter: forordningen) den 11. oktober 2011. Kommissionen støtter 
forordningen på retsgrundlaget i artikel 114 TEUF.
Forbundsdagen mener ikke, at artikel 114 i TEUF kan anvendes som retsgrundlag for en 
forordning om en fælles EU-køberet.

I henhold til artikel 114, stk. 1, pkt. 2, i TEUF vedtager Europa-Parlamentet og Rådet de 
foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion. I henhold 
til forordningens formål og indhold er det imidlertid netop ikke hensigten med indførelsen af 
en fælles EU-køberet at opnå en sådan tilnærmelse, og det kan heller ikke opnås.

a) Den fælles EU-købelov skal på frivillig basis anvendes på grænseoverskridende 
aftaler, hvis aftalens parter udtrykkeligt beslutter det. De detaljerede bestemmelser for 
parternes valg af den fælles EU-købelov fremgår af forordningens artikel 3 ff. Hvis parterne 
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ikke aftaler at anvende den fælles EU-købelov, finder den relevante nationale lovgivning 
fortsat anvendelse i henhold til de respektive andre kollisionsretlige bestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008.

De nationale bestemmelser om salgsaftaler og de øvrige aftalearter, som er omfattet af den 
fælles EU-købelov, berøres ikke i henhold til forordningen. I forordningens betragtning 9 
fastholdes det udtrykkeligt, at en harmonisering af aftaleretten ikke udvirkes gennem en 
ændring af den eksisterende nationale aftaleret, men ved at skabe en fakultativ anden 
regulering af aftaleretten i hver enkelt medlemsstat for aftaler, som hører under dens 
anvendelsesområde.

b) EU-Domstolens retspraksis har præciseret, at en lovgivningsakt, som lader de 
eksisterende nationale retssystemer uforandret, ikke sigter mod en tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser i henhold til artikel 114, stk. 1, TEUF 
(jf. EU-Domstolen, dom af 2. maj 2006, C-436/03, Parlamentet/Rådet, sml. 2006, 1-3733).
Lovgivning, hvormed der fastsættes fælles regler for hele EU, som skal bestå parallelt med de 
nationale bestemmelser og blot supplere disse, kan således ikke baseres på artikel 114 i 
TEUF.

Denne fortolkning af artikel 114 i TEUF bekræftes ved en systematisk sammenligning med 
retsgrundlaget i artikel 118 i TEUF. I henhold til denne bestemmelse, som blev indført med 
Lissabontraktaten, kan der efter den almindelige lovgivningsprocedure bl.a. indføres 
europæiske beskyttelsesbeviser for at sikre en ensartet beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder i Unionen. Sådanne beskyttelsesbeviser optræder parallelt med 
medlemsstaternes tilsvarende beskyttelsesbeviser uden at ændre eller erstatte disse.
Lissabontraktaten giver altså kun EU kompetence til at udstede lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, som indtræder parallelt med medlemsstaternes regler, for det begrænsede 
område for intellektuelle ejendomsrettigheder. Heraf kan det omvendt sluttes, at artikel 114 
TEUF ikke kan anvendes som retsgrundlag for europæiske bestemmelser på alle andre 
områder, hvis disse regler indtræder parallelt med de nationale rettigheder og i øvrigt lader 
disse uberørt.

Dette svarer også til EU's hidtidige lovgivningspraksis. EU-retlige beskyttelsesbeviser og 
retsformer, som står parallelt med de tilsvarende nationale bestemmelser uden at ændre og 
erstatte disse, er hidtil ikke blevet støttet i artikel 114 i TEUF, men altid i artikel 352 i TEUF 
(jf. f.eks. forordningerne om oprettelse af den europæiske forening, det europæiske selskab og 
det europæiske andelsselskab). Det samme gælder for europæiske forordninger om 
sortsbeskyttelseslovgivningen, EF-varemærket og den europæiske mønsterbeskyttelse, som 
alle supplerer medlemsstaternes lovgivning, men ikke erstatter den eller har tilnærmet den.

I en offentlig høring i forbundsdagens retsudvalg den 21. november 2011 bekræftede de 
sagkyndige prof. dr. Hans Christoph Grigoleit, dr. Peter Huttenlocher, prof. dr. Karl 
Riesenhuber, prof. dr. Wulf-Henning Roth, prof. dr. Marina Tamm og prof. dr. Gerhard 
Wagner betænkelighederne ved at vælge artikel 114 i TEUF som retsgrundlag for 
forordningen.

Her kan man højst påberåbe sig "fleksibilitetsbestemmelsen" i artikel 352 TEUF. Dette 
retsgrundlag forudsætter imidlertid en anden procedure. Ifølge artikel 352, stk. 1, i TEUF 



CM\887301DA.doc 5/6 PE478.528v01-00

DA

træffer Rådet afgørelse med enstemmighed og med Europa-Parlamentets godkendelse 
Desuden må den tyske repræsentant i Rådet kun give sin godkendelse, når forbundsdagen 
med forbundsrådets godkendelse har bemyndiget ham til det med en lov i henhold til 
grundlovens artikel 23, stk. 1 (§ 8 i loven om ansvaret for europæisk integration 
(Integrationsverantwortungsgesetz)).

3. Forbundsdagen betvivler endvidere, at forordningen er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet i snæver forstand og med proportionalitetsprincippet.

a) I henhold til artikel 5, stk. 3, i EU-traktaten handler Unionen kun på de områder, der 
ikke hører ind under dens enekompetence, hvis og i det omfang målene for den påtænkte 
handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller 
lokalt plan, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på 
EU-plan.

Handling på EU-plan forudsætter, at de påtænkte mål overhovedet vil kunne nås 
hensigtsmæssigt med denne konkrete foranstaltning. Kommissionen påberåber sig hindringer 
for den grænseoverskridende handel, som skulle skyldes forskellene i medlemsstaternes 
aftaleret.

Forbundsdagen betvivler, at medlemsstaternes forskellige aftaleret virkelig hæmmer den 
økonomiske aktivitet i det europæiske retlige område mærkbart. I denne forbindelse henvises 
der til erfaringerne med FN-køberetten (United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods). De viser, at det navnlig er sprogbarrierer og den geografiske 
afstande, som er de afgørende hindringer for økonomisk aktivitet på tværs af grænserne. Dette 
gælder både for forbrugere og virksomheder, som det også dokumenteres af udtalelserne fra 
forbruger- og erhvervsorganisationer.
Hvis variansen i de aftaleretlige systemer således kun er af underordnet betydning i den 
grænseoverskridende handel, er der ikke noget behov for en fælles EU-købelov, og 
foranstaltningens nødvendighed i henhold til artikel 5 foreligger således ikke.

Det er desuden tvivlsomt, om målene vil kunne nås, da væsentlige spørgsmål i forbindelse 
med indgåelsen af en gyldig aftale ikke er reguleret i den fælles EU-købelov, men fortsat er 
underlagt den nationale lovgivning, som finder anvendelse i henhold til forordning (EF) nr. 
593/2008 og (EF) nr. 864/2007 eller i henhold til andre relevante kollisionsnormer 
(betragtning 27). Dette gælder vigtige spørgsmål som juridisk person, ugyldighed på grund af 
umyndighed, repræsentation, aftalens ugyldighed på grund af retsstridighed eller strid mod 
god moral, cession, modregning, flerhed af kreditorer og debitorer og partsskifte. På denne 
baggrund vil parterne i modsætning til det i betragtning 8 anførte ikke have mulighed for at 
indgå deres aftale på grundlag af en enkelt, fælles aftaleret. Derfor fjernes retsusikkerhed og -
uklarhed for retsanvenderne på grund af forskellige aftaleretlige systemer i det indre marked 
netop ikke med den fælles europæiske køberet, men bliver tværtimod øget.

Forbundsdagen mener desuden, at der også inden for de ordninger, der er omfattet af 
forordningen, er risiko for væsentlig retsusikkerhed, som giver grund til alvorlige 
betænkeligheder ved, om forordningens mål kan nås. Den fælles EU-købelov kan naturligvis 
kun stille generelle lovgivningsbestemmelser til rådighed, som desuden indeholder mange 
ubestemte retsbegreber. Aftaleretten i Tyskland er imidlertid, ligesom det er tilfældet i andre 
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medlemsstater, i væsentlig grad præget af domspraksis. Den overvejende del af de regler, der 
er relevante for parterne, vil derfor først skulle skabes på grundlag af domstolenes 
konkretiserende og retsskabende anvendelse. Dette viser udviklingen af de nationale 
aftaleretlige systemer i Europa tydeligt. I EU findes der imidlertid ingen fælles civil retspleje, 
som kan skabe det reguleringsnetværk, der giver retssikkerhed. EU-Domstolen er på grund af 
sin funktion og struktur ikke i stand til at sikre den retlige enhed. Desuden ville en sådan 
proces - som det også fremgår af en sammenligning af de nationale retssystemers udvikling -
tage mange år, hvis ikke årtier, som det også blev understreget af de sagkyndige i forbindelse 
med høringen den 21. november 2011. En tid, hvor der i modsætning til Kommissionens 
målsætning ikke ville være større, men mindre retssikkerhed. I denne periode ville den 
grænseoverskridende handel ikke blive fremmet, men tværtimod hæmmet på grund af denne 
retsusikkerhed og de medfølgende større transaktionsomkostninger.

b) I henhold til artikel 5, stk. 4, i EU-traktaten går indholdet og formen af Unionens 
handling i medfør af proportionalitetsprincippet indholdsmæssigt og formelt ikke videre end 
nødvendigt for at nå målene i traktaterne.

Af de under litra a nævnte grunde mener forbundsdagen heller ikke, at 
proportionalitetsprincippet er overholdt, fordi der allerede er opstået tvivl om, hvorvidt 
forslaget er egnet til at nå de fastsatte mål."

Jeg vedlægger retsudvalgets beslutningsanbefaling i tryksag 17/8000, som ligger til grund for 
forbundsdagens beslutning.

Med venlig hilsen

/underskrevet/

Prof. dr. Norbert Lammert


