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1 Zaak 26/62 Van Gend & Loos [1963] Jurispr. 1

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over institutionele en wettelijke gevolgen van het gebruik van "soft law"-instrumenten
(2007/2028(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op het EG-Verdrag, en in het bijzonder de artikelen 211, 230 en 249 ervan,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming, de Commissie cultuur en onderwijs en de
Commissie constitutionele zaken (A6-0000/2007),

A. overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in het Van Gend 
en Loos-arrest oordeelde dat het Verdrag: "meer is dan een overeenkomst welke slechts 
wederzijdse verplichtingen tussen de verdragsluitende mogendheden schept. [....] dat de 
Gemeenschap in het volkenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten bate waarvan de staten, 
zij het op een beperkt terrein, hun soevereiniteit hebben begrensd en waarbinnen niet 
slechts deze lidstaten, maar ook hun onderdanen gerechtigd zijn; dat het 
Gemeenschapsrecht derhalve, evenzeer als het [....] ten laste van particulieren 
verplichtingen in het leven roept, ook geëigend is rechten te scheppen welke zij uit eigen 
hoofde kunnen geldig maken. Dat deze laatste niet slechts ontstaan door uitdrukkelijke 
toekenning vanwege het Verdrag, maar evenzeer als weerslag van de duidelijke 
verplichtingen welke het Verdrag zowel aan particulieren, als aan de lidstaten en de 
gemeenschappelijke instellingen oplegt"1;

B. overwegende dat het Gemeenschapsrecht derhalve onderscheiden kan worden van het 
volkenrecht omdat het niet alleen bindend is voor staten maar ook voor particulieren die er 
wettelijk afdwingbare rechten aan kunnen ontlenen en het een reeks instellingen impliceert, 
met inbegrip van Europees Parlement, die door de burgers van de Unie rechtstreeks 
worden gekozen; overwegende dat de Europese rechtsorde bovendien gestoeld is op 
democratie en de rechtsstaat, zoals blijkt uit de preambule van het EU-Verdrag;

C. overwegende dat dit betekent dat de EU-instellingen alleen mogen optreden in 
overeenstemming met het legaliteitsbeginsel, d.w.z. wanneer uit een rechtsgrondslag 
bevoegdheden voortvloeien die binnen de beperkingen van hun bevoegdheden vallen; het 
Europese Hof van Justitie ziet erop toe dat de instellingen zich hieraan houden;

D. overwegende dat nu de Gemeenschap wetgevende bevoegdheid heeft, het de juiste gang 
van zaken is dat wetgeving door de democratische instellingen van de Europese Unie, te 
weten het Parlement en de Raad, wordt aangenomen en dat de rechtszekerheid, naleving 
van de fundamentele rechtsbeginselen, toegang tot de rechter en afdwingbare 
tenuitvoerlegging alleen kunnen worden gewaarborgd als wetgeving via de juiste 
institutionele procedures wordt aangenomen; overwegende dat dit tevens impliceert dat het 
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2 Linda Senden, Soft Law, Self-Regulation en Co-Regulations in European Law: Where do they meet?, EJCL, 
Vol. 9, 1/01/2005.
3 Zaak C-322/88 Grimaldi [1989] Jurispr. 4407, paragrafen 13 en 16.
4 Grimaldi, paragraaf 16.
5Grimaldi, paragraaf 18.

institutionele evenwicht dat in het Verdrag is neergelegd en ervoor zorgt dat de 
besluitvorming transparant verloopt, in acht moet worden genomen;

E. overwegende dat wanneer de Gemeenschap de bevoegdheid heeft wetten uit te vaardigen, 
zij geen gebruik mag maken van "soft law" of "gedragscodes die zijn neergelegd in 
instrumenten waaraan geen juridisch bindende kracht is toegekend maar die desondanks 
een zeker - indirect - rechtsgevolg hebben en die bedoeld zijn om een praktisch effect te 
sorteren"2 die van oudsher wordt ingezet als er geen formele wetten kunnen worden 
uitgevaardigd en/of als een middel om een bepaald gedrag ingang te doen vinden. Als 
zodanig is soft law kenmerkend voor het volkenrecht;

F. overwegende dat aangezien het Verdrag uitdrukkelijk in soft law voorziet, soft law-
instrumenten legitiem zijn, mits zij maar niet gebruikt worden als een surrogaat voor 
wetgeving op gebieden waarop de Gemeenschap wetgevende bevoegdheden heeft, 
aangezien dit een schending zou betekenen van het beginsel van toegekende bevoegdheden, 
en overwegende dat dit a fortiori van toepassing is op de mededelingen van de Commissie 
waarin Gemeenschapswetgeving wordt geïnterpreteerd; overwegende dat voorbereidende 
instrumenten, zoals Groen- en Witboeken ook een legitiem gebruik van soft law vormen, 
evenals nota's en handleidingen die de Commissie publiceert om uit te leggen hoe zij het 
mededingings- en overheidssteunbeleid toepast;

G. overwegende dat de open coördinatiemethode nuttig kan zijn om de interne markt te 
voltooien, maar dat het te betreuren valt dat het Parlement en het Hof van Justitie hier 
nauwelijks bij betrokken worden;

H. overwegende dat artikel 211 EGV het volgende bepaalt: "Ten einde de werking en de 
ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt te verzekeren, doet de Commissie 
aanbevelingen (...) over de in dit Verdrag behandelde onderwerpen, indien het Verdrag dit 
uitdrukkelijk voorschrijft of indien zij dit noodzakelijk acht", maar dat ingevolge artikel 
249, lid 5 aanbevelingen niet verbindend zijn en naar het oordeel van het Hof beschouwd 
moeten worden als "maatregelen die, zelfs ten opzichte van personen tot wie zij zijn 
gericht, niet bedoeld zijn om een bindend gevolg teweeg te brengen"3, en geen rechten 
scheppen waarop individuen voor een nationale rechtbank aanspraak kunnen maken4, 
terwijl artikel 230 EGV verbiedt aanbevelingen te annuleren omdat zij niet bindend zijn;

I. overwegende echter dat het Hof oordeelt dat dergelijke handelingen "niet beschouwd 
kunnen worden als zijnde zonder rechtsgevolg. De nationale rechtbanken moeten met 
aanbevelingen rekening houden wanneer zij oordelen over de geschillen die aan hen zijn 
voorgelegd, met name wanneer deze aanbevelingen kunnen helpen bij de interpretatie van 
de nationale maatregelen die zijn aangenomen om de aanbevelingen uit te voeren of 
wanneer aanbevelingen bedoeld zijn om bindende Gemeenschapsvoorschriften aan te 
vullen"5;
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6 Richtlijn 2001/29/EG (PB L 167, 22.6.2001, blz. 10).
7 Richtlijn 92/100/EEG (PB L 346, 27.11.1992, blz. 61), zoals gewijzigd.

J. overwegende dat artikel I-33 van het Grondwettelijk Verdrag een bepaling bevat die 
overeenstemt met artikel 211 EGV, maar waaraan de volgende zinsnede is toegevoegd: 
"Indien bij het Europees Parlement en de Raad een ontwerp van wetgevingshandeling is 
ingediend, stellen zij geen handelingen vast waarin de op het betrokken gebied toepasselijke 
wetgevingsprocedure niet voorziet";

K. overwegende dat de Commissie in 2005 op grond van artikel 211 EGV een aanbeveling 
heeft aangenomen over het grensoverschrijdende beheer van auteursrechten ten behoeve 
van rechtmatige online-muziekdiensten dat is omschreven als "een soft-law-instrument (...) 
dat bedoeld is om de markt een kans te geven zich in de juiste richting te ontwikkelen" en 
dat duidelijk bedoeld is om de bestaande richtlijnen inzake auteursrechten in de 
informatiemaatschappij6 en betreffende het verhuurrecht, uitleenrecht en bepaalde naburige 
rechten op het gebied van intellectuele eigendom7 nader uit te werken, en overwegende dat 
de Commissie via soft law specifieke beleidsopties concretiseert omdat deze aanbeveling 
vooral tot doel heeft licenties over meerdere landen aan te moedigen en hiervoor een 
regeling aan te dragen;

L. overwegende dat de Commissie lijkt te overwegen ook op andere gebieden waarop de 
Gemeenschap wetgevende bevoegdheid heeft, via aanbevelingen op te treden, zoals bij de 
regeling inzake heffingen op het kopiëren voor particulier gebruik en de beperking van de 
aansprakelijkheid van accountants;

M. overwegende dat het ontwerp voor het overeenkomstenrecht daarenboven nog steeds uit 
soft law bestaat;

N. overwegende dat als de Gemeenschap over de wettelijke bevoegdheid beschikt om 
wetgeving uit te vaardigen, maar het aan de nodige politieke wil ontbreekt, het gebruik van 
soft law ertoe kan leiden dat de andere (democratische) instrumenten worden omzeild, de 
beginselen van democratie en legaliteit met voeten worden getreden en dat dit ertoe kan
leiden dat de Commissie haar bevoegdheden te buiten gaat;

O. overwegende dat soft law er ook voor zorgt dat het grote publiek de indruk krijgt te maken 
te hebben met een bureaucratie die wel heel ver van zijn bed staat, omdat buiten de burger 
om afspraken worden gemaakt waarmee grote belangen zijn gemoeid, en legitieme 
verwachtingen bij derde partijen (zoals consumenten) kan wekken, terwijl deze geen enkel 
middel hebben om zich te verdedigen tegen besluiten die voor hen negatieve 
rechtsgevolgen hebben;

P. overwegende dat het streven naar betere wetgeving niet mag worden misbruikt om de 
Commissie, als uitvoerend orgaan van de Gemeenschap, de mogelijkheid te bieden om via 
soft law-instrumenten wetgeving op te stellen, omdat de rechtsorde van de Gemeenschap 
hierdoor dreigt te worden ondermijnd aangezien het democratisch gekozen Parlement 
buiten spel wordt gezet, het Hof van Justitie er geen juridische controle op kan uitoefenen 
en de burger alle rechtsmiddelen wordt ontnomen;
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Q. overwegende dat er geen enkele procedure bestaat om het Parlement te raadplegen over 
het voorgestelde gebruik van soft law-instrumenten, zoals aanbevelingen en mededelingen 
waarin bepaalde zaken nader worden uitgelegd,

1. meent dat soft law in het kader van de Gemeenschap te vaak een dubbelzinnig en 
ondoeltreffend instrument vormt dat schadelijke gevolgen kan hebben voor de wetgeving 
van de Gemeenschap en het institutionele evenwicht en dat van soft law behoedzaam 
gebruik moet worden gemaakt, zelfs als het Verdrag in deze mogelijkheid voorziet;

2. betreurt het dat de Commissie soft law gebruikt als een surrogaat voor wetgeving en de
jurisprudentie van het Hof van Justitie als terra incognita behandelt;

3. verzoekt de instellingen overeenkomstig artikel I-33 van het Grondwettelijk Verdrag te 
handelen door geen soft law-instrumenten aan te nemen zolang er wetgevingsvoorstellen 
op tafel liggen;

4. verzoekt de Commissie speciale aandacht te schenken aan de gevolgen voor de 
consumenten en de rechtsmiddelen waarover zij beschikken alvorens coregulerende of 
zelfregulerende maatregelen voor te stellen;

5. wijst erop dat hoewel de Commissie bevoegd is gebruik te maken van prelegislatieve 
instrumenten, zij de prelegislatieve procedure niet mag misbruiken of onnodig mag 
verlengen; op gebieden zoals het onwerp voor het overeenkomstenrecht, moet de 
Commissie op een gegeven moment besluiten of zij al dan niet gebruik maakt van haar 
initiatiefrecht en op welke juridische grondslag zij dit baseert;

6. verzoekt de Commissie het Parlement te raadplegen over de vraag hoe het Parlement kan 
worden geraadpleegd voordat de Commissie soft law-instrumenten goedkeurt zodat 
voorgestelde soft law-maatregelen nader kunnen worden onderzocht en voorkomen kan 
worden dat de Commissie misbruik van haar bevoegdheden maakt;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de parlementen van de lidstaten.


