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Przedmiot: Uzasadniona opinia austriackiego Bundesratu, dotycząca wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących sprzedaży
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią austriackiego Bundesratu
w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia
austriackiego Bundesratu
z dnia 1 grudnia 2011 r.

na mocy art. 23g ust. 1 austriackiej konstytucji, w powiązaniu z art. 6 Protokołu nr 2 
w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności

COM(2011) 635 wersja ostateczna
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży
(60696/EU XXIV. GP)

„A. Uzasadniona opinia

Przedmiotowy projekt jest niezgodny z zasadą pomocniczości.

B. Uzasadnienie

W dniu 11 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła swój wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży. Ten 
nowy akt prawny ma mieć zastosowanie do transgranicznych umów sprzedaży. Stanowi on 
nowe ramy prawne w zakresie zawierania umów; strony mogłyby dobrowolnie korzystać 
z tych ram, które obowiązywałyby jako 28. system uzupełniający istniejące 27 systemów 
prawa w poszczególnych państwach członkowskich w zakresie zawierania umów. Celem 
Komisji Europejskiej jest wspieranie za pomocą tego opcjonalnego zestawu instrumentów 
transgranicznego obrotu prawnego, w szczególności w zakresie nowoczesnych kanałów 
sprzedaży, a zatem przede wszystkim sklepów internetowych. Chociaż z zadowoleniem 
należy przyjąć takie wysiłki, to wybrany sposób ich realizacji budzi wątpliwości.

W odniesieniu do tego wniosku już negatywna opinia w sprawie Aktu o jednolitym rynku 
pokazała, że współistnienie zróżnicowanych systemów regulacji w najmniejszym stopniu nie 
służy pewności prawa, gwarantowanej przez austriackiego ustawodawcę w austriackim 
prawie prywatnym od czasu opracowania Powszechnego kodeksu obywatelskiego (ABGB), 
czyli od dokładnie 200 lat. Związany z europejskimi przepisami dotyczącymi sprzedaży 
potencjalny brak pewności prawa wynika z jednej strony z ograniczonego zakresu 
uregulowań, pozostawiającego bez rozstrzygnięcia niektóre aspekty stosunków prawnych. 
Na przykład pomimo stosowania wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży 
kwestie zdolności do czynności prawnych czy pełnomocnictwa musiałyby zostać wyjaśnione 
na mocy właściwego ustawodawstwa krajowego. Z tego względu w przyszłości użytkownicy 
prawa nie mieliby do czynienia wyłącznie z dwoma systemami prawnymi, czyli systemem 
partnera umownego i własnym, ale również z trzecim. Takie potrojenie może prowadzić do 
istotnych zaniechań i sprzeczności na styku między prawem krajowym a europejskimi 
przepisami dotyczącymi sprzedaży.

Nie można zgodzić się z przytaczanym przez Komisję Europejską argumentem, jakoby 
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opcjonalny instrument miał być elementem krajowego systemu prawnego państw 
członkowskich i z tego względu miał zostać wprowadzony do systemu prawnego danego 
państwa członkowskiego. Rozporządzenie Unii Europejskiej nie staje się prawem krajowym, 
lecz pozostaje prawem unijnym. Prawdą jest raczej to, że instrument opcjonalny, będący 
alternatywnym systemem w zakresie umów, wyprze niektóre części krajowych systemów 
prawnych.

Z drugiej strony akt prawny zawiera wiele niewyjaśnionych pojęć, które niezależnie będą 
musiały zostać zinterpretowane przez ETS, który jest ostatnią instancją. Ten proces, 
umożliwiający zagwarantowanie jasności prawa, będzie trwał wiele lat, a ponadto będzie się 
wiązał ze zwiększonym ryzykiem kosztu procesów, co utrudni dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości. Z tego względu wartość dodana dla użytkowników prawa, której oczekuje 
się w związku z wnioskiem w sprawie opcjonalnych przepisów dotyczących sprzedaży, może 
okazać się raczej niewielka. Wręcz przeciwnie, opisany brak pewności prawa może 
spowodować wzrost kosztów transakcyjnych.

Ponadto we wniosku dotyczącym rozporządzenia uwzględniono takie zagadnienia, które 
znajdowały się już w pierwotnym tekście dyrektywy dotyczącej praw konsumentów, 
a z których przyjęcia trzeba było zrezygnować ze względu na ogromny sprzeciw ze strony 
państw członkowskich. Na przykład dyrektywa zawierała uprzednio rozdział dotyczący 
nieuczciwych postanowień umownych. Ze względu na odmienną sytuację wyjściową oraz 
wynikające z niej różne potrzeby regulacyjne zasady obowiązujące w poszczególnych 
państwach członkowskich są mocno zróżnicowane pomimo obowiązywania ujednoliconej 
przynajmniej w stopniu minimalnym dyrektywy. Niemożliwe jest dojście do porozumienia 
w tym zakresie. Takie postanowienia, które z wyżej wymienionych względów skreślono 
z dyrektywy dotyczącej praw konsumentów, zostały obecnie bez zmian przeniesione do 
wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży.

Chociaż w przypadku wniosku w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży nie mamy do czynienia z obligatoryjnie obowiązującym aktem prawnym, bowiem 
to umawiające się strony decydują o wyborze tych opcjonalnych przepisów dotyczących 
sprzedaży, należy się jednak obawiać, że mający systemowo słabszą pozycję konsument lub 
MŚP, do których prawo umów również ma zastosowanie, nie będą mieli żadnego wpływu na 
ten wybór, jeżeli będą nawiązywać stosunek umowny z większym przedsiębiorstwem.

Przy opracowywaniu środków europejskich, które mają służyć zwiększeniu popularności 
zawierania transakcji transgranicznych, należałoby zająć się faktycznymi problemami w tej 
dziedzinie. Wyniki przeprowadzonej w marcu bieżącego roku ankiety Eurobarometru są 
jednoznaczne: to nie zróżnicowane systemy prawne, lecz rzeczywiste i praktyczne problemy, 
jak na przykład często pojawiające się bariery językowe, obawa przed oszustwem, problemy 
z dostawą lub rzeczywiste problemy w przypadku wad dostarczonego produktu, zniechęcają 
konsumentów do podejmowania działań transgranicznych. Również w przypadku 
przedsiębiorstw zróżnicowane systemy prawne nie są tak wielką barierą przy działalności 
transgranicznej. Z punktu widzenia przedsiębiorstw decydującą rolę odgrywają raczej 
przesłanki ogólnogospodarcze.

Na zakończenie należy również zwrócić uwagę, że w kontekście orzecznictwa Wspólnoty 
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Europejskiej (w tej sprawie patrz: ETS, C-436/03) wydaje się co najmniej wątpliwe, 
by zastosowanie art. 114 TFUE jako podstawy prawnej dla opcjonalnych przepisów 
dotyczących sprzedaży miało przynieść pozytywne skutki. Nie należy stosować art. 114 
TFUE do tworzenia „równoległych instrumentów prawnych” w tych dziedzinach, które 
obecnie należą do kompetencji państw członkowskich. Ponieważ w przypadku instrumentu 
opcjonalnego nie mamy do czynienia ze środkiem służącym harmonizacji prawa, należałoby 
zastosować art. 352 TFUE, który w przeciwieństwie do art. 114 TFUE wymaga jednogłośnej 
decyzji Rady.

Choć rozporządzenie europejskie stosuje się w państwach członkowskich bezpośrednio, to nie 
należy ono do prawa krajowego państw członkowskich, lecz raczej stanowi dla niego 
konkurencję. Wreszcie zestaw instrumentów opcjonalnych nie służy wprowadzeniu zmiany 
w ustawodawstwie krajowym, lecz raczej udostępnieniu w pełni zharmonizowanego 
równoległego systemu prawnego. Wreszcie pojawia się groźba stagnacji procesu 
harmonizacji w takich dziedzinach, w których stworzenie jednolitych, obligatoryjnych 
przepisów w formie dyrektyw lub rozporządzeń wydaje się pilnie potrzebne, aby chronić 
interesy konsumentów. W tym kontekście można przywołać zawarte we wspólnych 
europejskich przepisach dotyczących sprzedaży jedynie szczątkowe postanowienia dotyczące 
treści cyfrowych.

Austriacki system prawa prywatnego, w szczególności ABGB i jego orzecznictwo, które 
zakorzeniły się w świadomości prawnej obywateli, w żadnej mierze nie przeszkadza 
w realizacji celów, którym służy przedmiotowy wniosek. Z tego względu zamiast instrumentu 
opcjonalnego należy na szczeblu europejskim dążyć do przyjęcia środków służących 
zbudowaniu zaufania, które będą przeciwdziałać rzeczywistym barierom w obrocie 
transgranicznym. Dlatego przedłożony wniosek Komisji nie spełnia wymogów zasady 
pomocniczości, ponieważ nie jest konieczny dla osiągnięcia celów, a ponadto nie 
dowiedziono, że dzięki stworzeniu 28. systemu prawa umów uda się uzyskać wartość dodaną.

W odniesieniu do wyjaśnień Komisji dotyczących zgodności z zasadą pomocniczości należy 
zasadniczo stwierdzić, że w tych wyjaśnieniach należało w wyważony sposób przedstawić 
skutki proponowanych zmian w oparciu o konkretne kryteria ilościowe i jakościowe. Komisja 
zadowala się jednak przywołaniem ogromnej różnicy rzekomo istniejących kosztów 
transakcyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa, jednak bez uwzględnienia powstających 
dodatkowych kosztów dla konsumentów. Komisja powinna uwzględnić w obliczeniach 
również potencjalne szkody dla całej gospodarki wynikające ze związanej z wnioskiem 
większej złożoności prawa, aby ocena skutków była wiarygodna. Dopiero wówczas ocena 
skutków stanowiłaby właściwą podstawę dla dokonania oceny zgodności wniosku z zasadą 
pomocniczości”.


