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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Bundestagului Republicii Federale 
Germania referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Bundestagul german

Stimate dle Președinte,

poziția adoptată de Bundestagul german în cadrul celei de a 146-a ședințe din 
1 decembrie 2011 privind

propunerea de Regulament al Parlamentului și al Consiliului privind Legislația europeană 
comună în materie de vânzare
documentul 15429/11 al Consiliului; COM(2011) 635 final

este următoarea:

Având în vedere informarea inclusă în documentul nr. 17/7713 A.5, se adoptă următoarea 
rezoluție ca aviz motivat în conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

„În opinia Bundestagului german, propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind Legislația europeană comună în materie de vânzări (COM(2011) 635; 
documentul Consiliului nr. 15429/11) nu este compatibilă cu principiul subsidiarității.

Bundestagul face referire la rezoluția privind Cartea verde a Comisiei privind „opțiunile de 
politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi” 
(COM(2010) 348 final; documentul 11961/10 al Consiliului) inclusă în documentul 17/4565. 
Acesta își întărește 

convingerea că, înainte de implementarea reglementărilor UE în materie contractuală, în 
special în materie de vânzare, trebuie efectuat un studiu de impact relevant privind 
consecințele legale viitoare și efectele reale asupra pieței și consumatorilor.

Expunere de motive:

1. În conformitate cu articolul 2 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), parlamentele naționale pot prezenta 
într-un aviz motivat motivele pentru care, în opinia lor, proiectul unui act legislativ nu este 
compatibil cu principiul subsidiarității. 

Bundestagul consideră că criteriul de control aplicat de parlamentele naționale în această 
privință trebuie interpretat în sens mai larg: Acesta include alegerea temeiului juridic, 
respectarea principiului subsidiarității în sens mai restrâns în conformitate cu articolul 5 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și principiul proporționalității în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Competența Uniunii conform principiului atribuirii competențelor reprezintă un aspect 
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preliminar necesar pentru verificarea respectării principiului subsidiarității. Normele de 
competență conțin deseori materializări ale principiului subsidiarității și ale principiului 
proporționalității; din acest motiv, în multe cazuri, verificarea separată a principiului 
subsidiarității nu ar fi utilă.

În această interpretare juridică, Bundestagul este susținut de o mare parte a literaturii juridice 
(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, p. 
200 și urm.; 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, în: idem (editor), Der 
Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und 
wirtschaftsverfassungsrechtliches Konzept, Baden-Baden 2004, p. 489, 522 și urm.; 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, p. 201 și urm.; Alexandra 
Zoller, Das Subsidiaritätsprinzip im Europäischen Verfassungsvertrag und seine 
innerstaatliche Umsetzung in Deutschland, în: Europäisches Zentrum für Föderalismus-
Forschung Tübingen (editor), Jahrbuch des Föderalismus 2005, Baden-Baden 2005, p. 270; 
Peter Altmaier, Die Subsidiaritätskontrolle der nationalen Parlamente nach dem 
Subsidiaritäts-protokoll zum EU-Verfassungsvertrag, în: Hans-Jörg Derra (editor), Freiheit, 
Sicherheit und Recht, FS für Jürgen Meyer zum 70. Geburtstag, Baden-Baden 2006, p. 314; 
Marco Buschmann/Birgit Daiber, Subsidiaritätsrüge und Grundsatz der begrenzten. 
Einzelermächtigung, DÖV 2011, 504, (505, 506)).

De asemenea, cu ocazia reuniunii experților din subcomisia pentru legislație europeană a 
comisiei juridice a Bundestagului din 16 iunie 2010 pe tema „Verificarea principiului 
subsidiarității în dreptul Uniunii”, majoritatea experților, și anume prof. dr. Christian Calliess, 
prof. dr. Adelheid Puttler, Oliver Suhr, dr. Joachim Wuermeling și prof. dr. Ralph Alexander 
Lorz, s-au pronunțat în favoarea acestei interpretări în sens larg a verificării subsidiarității în 
cadrul procesului de contestare a subsidiarității.

Și Bundesratul consideră că principiul subsidiarității este încălcat, deoarece Uniunea 
Europeană nu are competențe privind un act legislativ [de exemplu, documentul 43/10 al 
Bundesratului (decizie)].

2. Comisia Europeană a adoptat propunerea sa de Regulament al Parlamentului European 
și al Consiliului privind Legislația europeană comună în materie de vânzare (denumită în 
continuare „regulamentul”) la 11 octombrie 2011. Comisia sprijină regulamentul în temeiul 
articolului 114 din TFUE.
Bundestagul consideră că articolul 114 din TFUE nu poate constitui temei juridic pentru 
regulamentul privind Legislația europeană comună în materie de vânzări.

În conformitate cu articolul 114 alineatul (1) a doua teză din TFUE, Parlamentul European și 
Consiliul adoptă măsurile privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 
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administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne. 
Totuși, ca scop și conținut, obiectivul regulamentului nu este acela de armonizare legislativă 
prin crearea Legislației europene comune în materie de vânzare, această armonizare neputând 
fi de altfel realizată. 

a) Legislația europeană comună în materie de vânzare se va aplica unui contract 
transfrontalier doar pe baze voluntare, în temeiul unui acord expres al părților. Cerințele 
individuale privind alegerea Legislației europene comune în materie de vânzare de către părți 
terțe rezultă din articolul 3 și următoarele din regulament. În cazul în care ulterior părțile nu 
ajung la un acord asupra aplicării Legislației europene comune în materie de vânzări, se va 
aplica doar legislația națională a fiecărui stat membru în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, respectiv alte dispoziții conflictuale.

În conformitate cu regulamentul, nu trebuie să se aducă atingere dispozițiilor legale naționale 
privind contractele de vânzare-cumpărare și alte tipuri de contracte prevăzute de Legislația 
europeană comună în materie de vânzare. În considerentul 9 al regulamentului se prevede în 
mod expres faptul că armonizarea legislației în materie contractuală nu se asigură prin 
modificarea legislații naționale existente în materie contractuală, ci prin crearea unui al doilea 
regulament, facultativ, privind legislația în materie contractuală în fiecare stat membru pentru 
contractele care intră în sfera sa de aplicare.

b) În jurisprudența Curții Europene de Justiție se menționează faptul că un act legislativ 
care nu modifică legislațiile naționale existente nu vizează armonizarea actelor cu putere de 
lege și a actelor administrative ale statelor membre în sensul articolului 114 alineatul (1) din 
TFUE (a se vedea Hotărârea CJUE din 2 mai 2006, C-436/03, Parlamentul/Consiliul, Rec. 
2006, p. I-3733). Astfel, măsurile legislative prin care se stabilesc reglementări uniforme 
pentru întreaga Uniune, care există în paralel cu respectivele dispoziții ale legislației naționale 
și doar se suprapun cu acestea, nu se pot întemeia pe articolul 114 din TFUE. 

Această interpretare a articolului 114 din TFUE este confirmată prin compararea sistematică 
cu temeiul juridic al articolului 118 din TFUE. În conformitate cu această dispoziție introdusă 
prin Tratatul de la Lisabona, în cadrul procedurii legislative ordinare, se pot stabili, printre 
altele, titluri europene de proprietate intelectuală pentru a asigura o protecție uniformă a 
drepturilor de proprietate intelectuală în Uniune. Aceste titluri există în paralel cu titlurile 
corespunzătoare din statele membre, fără a le modifica sau a le înlocui. Tratatul de la 
Lisabona conferă Uniunii, așadar exclusiv pentru domeniul limitat al drepturilor de 
proprietate intelectuală, competența de a adopta măsuri legislative care să existe în paralel cu 
reglementările statelor membre. De aici rezultă a contrario că articolul 114 din TFUE nu 
poate fi considerat drept temei juridic pentru reglementările europene în toate celelalte 
domenii în măsura în care aceste reglementări există în paralel cu legislațiile naționale și nu 
aduc atingere acestora în alt mod.

Acest lucru corespunde practicii legislative de până în prezent a Uniunii: titlurile și formele 
juridice ale dreptului Uniunii, care există în paralel cu dispozițiile legale naționale 
corespunzătoare, fără a le modifica sau înlocui nu s-au întemeiat până în prezent pe articolul 
114 din TFUE, ci întotdeauna pe articolul 352 din TFUE (a se vedea de exemplu 
regulamentele privind crearea Grupului European de Interes Economic, a societății europene 
și a societății cooperative europene). Același lucru este valabil pentru regulamentele europene 
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privind regimul de protecție a soiurilor vegetale, marca comunitară și desenele și modelele 
europene, care împreună completează legislațiile statelor membre, însă nu le înlocuiesc sau le 
armonizează.

În cadrul unei audieri publice a comisiei legislative a Bundestagului din 21 noiembrie 2011, 
experții prof. dr. Hans Christoph Grigoleit, dr. Peter Huttenlocher, prof. dr. Karl Riesenhuber, 
prof. dr. Wulf-Henning Roth,
prof. dr. Marina Tamm și prof. dr. Gerhard Wagner au confirmat îndoielile privind alegerea 
articolului 14 din TFUE ca temei juridic al regulamentului.

În orice caz, aici se poate apela la „competența supletivă” a articolului 352 din TFUE. Acest 
temei juridic prevede însă o altă procedură. În conformitate cu articolul 352 alineatul (1) din 
TFUE, Consiliul decide în unanimitate după aprobarea Parlamentului European. De 
asemenea, reprezentantul german poate vota în Consiliu numai după ce a fost împuternicit în 
acest sens de către Bundestag cu acordul Bundesratului printr-o lege în conformitate cu 
articolul 23 alineatul (1) din Constituție (articolul 8 din Legea privind răspunderea pentru 
integrare).

3. În continuare, Bundestagul se îndoiește că regulamentul este compatibil cu principiul 
subsidiarității în sens mai restrâns și cu principiul proporționalității.

a) În conformitate cu articolul 5 alineatul (3), în domeniile care nu sunt de competența sa 
exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate 
nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel 
regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii.

Intervenția la nivelul Uniunii presupune ca obiectivele urmărite să poată fi atinse într-o 
proporție semnificativă prin această acțiune concretă. Comisia invocă obstacolele în calea 
comerțului transfrontalier a căror cauză ar constitui-o diversitatea legislațiilor în materie 
contractuală ale statelor membre.

Bundestagul se îndoiește că legislațiile în materie contractuală diferite din statele membre ar 
putea împiedica în mod semnificativ activitatea economică în spațiul judiciar european. În 
acest context, se poate face referire la experiențele Convenției de la Viena privind vânzările 
internaționale de bunuri (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods). Acestea arată că principalele obstacole în calea rentabilității activităților 
transfrontaliere sunt în special barierele de limbă și de distanța fizică. Acest lucru este valabil 
pentru consumatori și întreprinderi deopotrivă, astfel cum o demonstrează avizele asociațiilor 
consumatorilor și ale asociațiilor profesionale.
În cazul în care diversitatea legislațiilor în materie contractuală este așadar numai de 
importanță secundară, lipsește necesitatea unei Legislații europene comune în materie de 
vânzări și, prin urmare, a unei măsuri în sensul articolului 5 din TUE. 

De asemenea, atingerea obiectivelor este nesigură și din cauza faptului că aspecte esențiale 
legate de încheierea unui contract ferm nu sunt reglementate de Legislația europeană comună 
în materie de vânzare, ci în continuare de legislația națională aplicabilă în temeiul 
Regulamentelor (CE) nr. 593/2008 și (CE) nr. 864/2007 sau al altor norme relevante care 
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reglementează conflictul de legi (considerentul 27). Este vorba despre aspecte importante 
precum personalitatea juridică, nulitatea contractului din cauza incapacității juridice, 
delegarea, ilegalitatea și imoralitatea contractului, cesionarea, compensarea, pluralitatea de 
creditori sau debitori și substituirea părților. În acest context, contrar celor susținute în 
considerentul 8, părțile nu au posibilitatea de a încheia contractul în temeiul unei legislații 
uniforme unice în materie contractuală. Prin urmare, insecuritatea și neclaritatea juridică 
pentru cei care aplică legea, determinată de legislațiile diferite în materie contractuală de pe 
piața internă, nu este eliminată prin Legislația europeană comună în materie de vânzare, ci 
chiar amplificată.

De asemenea, Bundestagul întrevede și în domeniul reglementărilor prevăzute de regulament 
pericolul unei insecurități juridice semnificative care generează îndoieli sporite privind 
capacitatea de îndeplinire a obiectivelor regulamentului. Prin natura sa, Legislația europeană 
comună în materie de vânzare poate asigura doar dispoziții legislative generale care, în plus, 
conțin numeroși termeni juridici nedefiniți. Totuși, în esență, legislația germană în materie 
contractuală, precum și cea a altor state membre, prezintă caracteristici ale dreptului feudal.
Din acest motiv, numărul preponderent de reguli relevante pentru părți va trebui creat prin 
aplicarea concretă și jurisprudențială de către instanțele judecătorești. Acest lucru indică în 
mod clar evoluția legislațiilor naționale în materie contractuală în Europa. În Uniune nu există 
totuși jurisdicție civilă uniformă prin care să se poată crea un set de reglementări care să 
genereze securitate juridică. În temeiul funcției și structurii sale, Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene nu are capacitatea de a asigura securitatea juridică. În plus, un asemenea proces –
astfel cum o indică la rândul său compararea evoluțiilor legislative naționale – ar dura ani 
întregi, dacă nu cumva decenii, după cum au subliniat experții în cadrul audierii din 21 
noiembrie 2011. Timp în care, contrar obiectivului Comisiei, nu ar exista mai multă, ci mai 
puțină securitate juridică. În acest timp, comerțul transfrontalier nu ar fi stimulat, ci, 
dimpotrivă, îngreunat, ca urmare a acestei securități juridice și a costurilor de tranzacționare 
aferente mai mari.

b) În conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din TUE, în temeiul principiului 
proporționalității, acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu depășește ceea ce este necesar 
pentru realizarea obiectivelor tratatelor.

Din motivele menționate la litera a, Bundestagul consideră, de asemenea, că nici principiul 
proporționalității nu este respectat, întrucât există deja îndoieli privind caracterul adecvat al 
propunerii de atingere a obiectivelor stabilite.

Anexez aici recomandarea de decizie a comisiei juridice care face obiectul documentului 
17/8000 pe care se întemeiază decizia Bundestagului.

Cu deosebită considerație,

/semnătură/

Prof. dr. Norbert Lammert


