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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009–2014

Výbor pro právní záležitosti

9. 12. 2011

SDĚLENÍ ČLENŮM
(92/2011)

Věc: Odůvodněné stanovisko Spolkové rady Rakouské republiky k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje 
(KOM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Podle článku 6 Protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality mohou 
vnitrostátní parlamenty ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze je pro informaci uvedeno odůvodněné stanovisko Spolkové rady Rakouské 
republiky týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko
Spolkové rady
ze dne 1. prosince 2011

podle čl. 23 odst. 1 federálního ústavního zákona (B-VG) a v souladu s článkem 6 Protokolu 
č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality

KOM (2011) 635 v konečném znění
návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje
(60696/EU XXIV. GP)

A. Odůvodněné stanovisko

Projednávaný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

B. Odůvodnění

Dne 11. října 2011 předložila Evropská komise návrh nařízení o společné evropské právní 
úpravě prodeje. Tento nový rámec se bude vztahovat na přeshraniční kupní smlouvy. Jedná se 
o nový právní rámec pro smlouvy, jejž si smluvní strany mohou zvolit a který bude platit 
spolu se současnými 27 právními úpravami této problematiky v členských státech jako 
28. systém. Cílem Evropské komise je pomocí tohoto volitelného nástroje podpořit 
přeshraniční transakce, zejména ty, které probíhají prostřednictvím moderních distribučních 
kanálů, hlavně prodej zboží na internetu. Tato snaha je sice vítaná, obavy však vzbuzuje 
zvolený způsob prosazování.

S ohledem na tento návrh bylo již předloženo záporné stanovisko i k Aktu o jednotném trhu, 
z čehož vyplývá, že společná existence různých právních systémů nevede k takové míře 
právní jistoty, jaká je zakotvena v rakouském soukromém právu od zavedení občanského 
zákoníku (AGBG) a kterou tedy rakouští zákonodárci zajišťují přesně po 200 let. Právní 
nejistota, kterou může tato evropská právní úprava prodeje přinést, je částečně způsobena 
omezenou oblastí působnosti a tím, že určité otázky právních vztahů jsou ponechány bez 
regulace. Bylo by tedy nezbytné, i přes uplatňování společné evropské právní úpravy prodeje, 
v příslušném vnitrostátním právním řádu objasnit například otázky způsobilosti k právním 
úkonům nebo zastupování. Uživatelé práva by se tedy v budoucnu museli obeznámit s dalším, 
již třetím, právním systémem – mimo svůj vlastní a systém smluvní strany. Tato trojice 
právních systémů vzbuzuje obavy ze vzniku nejasností a sporů mezi vnitrostátními právními 
předpisy a evropskou právní úpravou.

Argument Evropské komise, že by tento volitelný nástroj tvořil součást vnitrostátního 
právního řádu členských států a jako takový byl zakotven v právním rámci každého členského 
státu, nelze přijmout. Nařízení Unie se nestane vnitrostátním právem, ale zůstává právním 
předpisem Unie. Pravdou navíc zůstává, že volitelný nástroj by se jako alternativní smluvní 
systém měl stát součástí vnitrostátních právních systémů.

Tento rámec dále obsahuje řadu pojmů, které bude nutné vykládat samostatně a v důsledku 
tedy Evropským soudním dvorem. Tento proces a dosažení srozumitelnosti práva potrvá celé 
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roky, a mimo to s sebou nese vysoké riziko vzniku souvisejících nákladů, které ztíží přístup
ke spravedlnosti. Přidaná hodnota pro uživatele práva, která se od návrhu volitelné právní 
úpravy prodeje očekává, bude tedy nepatrná. Naopak, zmíněná právní nejistota vyvolává 
obavy ze zvýšení nákladů na transakce.

Nařízení kromě toho přebírá části původního znění směrnice o právech spotřebitelů, které 
bylo třeba vypustit, jelikož se proti jejich přijetí v členských státech zvedla mohutná vlna 
protestů. Směrnice původně obsahovala kapitolu o nepřiměřených smluvních podmínkách. 
Výchozí situace každého členského státu je jiná, je tedy nutná regulace a v důsledku toho je 
provádění v členských státech i přes existenci směrnice – která však podléhá minimální 
harmonizaci – velmi rozdílné. V této oblasti nelze přijmout sjednocení. Vypuštěná ustanovení 
směrnice o právech spotřebitelů byla totiž nyní beze změny převedena do návrhu nařízení o 
společné evropské právní úpravě prodeje.

U návrhu společné evropské právní úpravy prodeje se nejedná o závazně platný předpis, 
koneckonců podle návrhu si smluvní strany mohou právní úpravu dobrovolně zvolit, obavy 
však vyvolává skutečnost, že vstoupí-li subjekty s nižším postavením nebo malé a střední 
podniky, na něž vztahuje smluvní právo, do smluvního vztahu s velkou společností, nebudou 
moci výběr právního systému jakkoli ovlivnit.

Evropská opatření, která jsou vytvořena s cílem podpořit přeshraniční obchodní transakce, by 
se měla zabývat skutečnými problémy v této oblasti. Výsledky průzkumu Eurobarometru z
března tohoto roku hovoří zcela jednoznačně. V přeshraničních aktivitách spotřebitelům 
nebrání odlišné právní řády, ale věcné a praktické problémy, jimiž jsou často jazykové 
bariéry, obavy z podvodu či problémy s doručením, nebo věcné potíže v případě, že dodané 
zboží je vadné. Ani pro společnosti nepředstavují odlišné právní řády takovou překážku v 
přeshraniční činnosti. Rozhodující roli pro ně má spíše celkové hospodářské hledisko.

Dále je třeba připomenout, že s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora o evropských 
družstevních společnostech (viz věc C-436/03) se zdá více než pochybné jako právní základ 
pro volitelnost použít článek 114 Smlouvy o fungování EU. Právní úprava prodeje může být 
prospěšná. Článek 114 Smlouvy o fungování EU by neměl být základem pro zavedení 
„paralelních právních nástrojů“ v oblastech, které v současné době spadají pod pravomoc
členských států. U volitelného nástroje se nejedná o opatření ke sbližování práva, a proto by 
se měl použít článek 352 Smlouvy o fungování EU, který na rozdíl od článku 114 Smlouvy o 
fungování EU vyžaduje jednomyslné rozhodnutí Rady.

Evropské nařízení se sice má v členských státech přímo použít, avšak není právem daného 
členského státu, ale spíše mu konkuruje. Konečně, cílem volitelného nástroje není změnit 
vnitrostátní normy, ale zavést paralelní v plné míře harmonizovaný právní systém. Tím však 
rovněž vzniká nebezpečí, že bude pozastavena harmonizace v oblastech, v nichž je naléhavě 
nutné v zájmu ochrany spotřebitele zavést jednotná závazná ustanovení v podobě směrnic
nebo nařízení. Tím by se měla zabývat základní ustanovení o digitálním obsahu uvedená ve 
společné evropské právní úpravě prodeje.

Rakouské soukromé právo, zejména občanský zákoník a jeho ustanovení, která vycházejí z 
právního přesvědčení občanů, v žádném případě neodporuje cílům, které návrh sleduje. Z 
toho důvodu je třeba namísto volitelného nástroje prosadit opatření k budování důvěry na 
evropské úrovni, jimiž budou odstraněny skutečné překážky přeshraničního styku. Předložený 
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návrh Komise tedy nesplňuje požadavky zásady subsidiarity, jelikož není nutný k dosažení 
stanovených cílů, a mimo to nelze prokázat, že zavedení 28. právního rámce pro smlouvy 
přinese přidanou hodnotu.

Co se týče úvah Evropské komise o souladu se zásadou subsidiarity, lze poukázat na 
skutečnost, že tato vysvětlení, která vycházejí z konkrétních kvantitativních a kvalitativních 
kritérií, pouze vyvažují důsledky navrhovaných změn. Komise se omezuje na poznámku o 
tom, že by se podnikům do značné míry zvýšily náklady na transakce, aniž by však uvedla 
eventuální dodatečné náklady pro spotřebitele. Má-li být posouzení dopadů důvěryhodné, 
musí Komise rovněž vyčíslit potenciální hospodářské ztráty v důsledku větší právní složitosti, 
kterou nařízení pravděpodobně přinese. Pouze tímto způsobem by posouzení dopadu 
představovalo použitelný základ pro posouzení souladu návrhu se zásadou subsidiarity.


