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OZNÁMENIE POSLANCOM
(92/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko Spolkovej rady Rakúskej republiky k návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom európskom kúpnom práve
(KOM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

V súlade s článkom 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je Výbor pre právne veci zodpovedný za 
dodržiavanie zásady subsidiarity.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Spolkovej rady Rakúskej republiky k danému 
návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko
Spolkovej rady
z 1. decembra 2011

podľa článku 23g ods. 1 B-VG v spojení s článkom 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásady 
subsidiarity a proporcionality

KOM(2011)0635 v konečnom znení
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o
spoločnom európskom kúpnom práve
(60696/EÚ XXIV. GP)

„A. Odôvodnené stanovisko

Predmetný zámer nie je zlučiteľný so zásadou subsidiarity.

B. Odôvodnenie

Dňa 11. októbra 2011 predložila Európska komisia návrh nariadenia o spoločnom európskom 
kúpnom práve. Tento nový súbor pravidiel sa má uplatňovať v oblasti cezhraničných kúpnych 
zmlúv. Ide o nový poriadok v oblasti zmluvného práva, ktorý si môžu zmluvné strany 
slobodne zvoliť a ktorý bude platiť súčasne s existujúcimi 27 právnymi poriadkami členských 
štátov týkajúcimi sa zmlúv ako 28. systém. Cieľom Európskej komisie je podporiť 
prostredníctvom tohto fakultatívneho nástroja cezhraničnú justíciu, najmä v oblasti 
moderných distribučných kanálov, a tým najmä elektronické obchodovanie. Aj keď je táto 
snaha vítaná, prostriedok na presadzovanie tohto cieľa sa javí ako neprimeraný.

Ako v súvislosti s týmto návrhom vyplýva zo zamietavého stanoviska k Aktu o jednotnom 
trhu, koexistencia rôznych regulačných systémov nevedie k tej miere právnej istoty, ktorú 
rakúsky zákonodarca zabezpečuje v rámci rakúskeho súkromného práva od stanovenia 
všeobecného občianskeho zákonníka, teda presne 200 rokov. Právna neistota, ktorá hrozí na 
základe európskeho kúpneho práva, vyplýva na jednej strane z obmedzenej regulačnej oblasti, 
ktorá nereguluje určité otázky týkajúce sa právneho vzťahu. Napríklad otázky právnych 
úkonov alebo zastupovania by napriek uplatniteľnosti spoločného európskeho kúpneho práva 
bolo nevyhnutné objasniť podľa príslušného vnútroštátneho právneho poriadku. Používateľ 
práva by preto v budúcnosti čelil nielen dvom právnym systémom, teda právnemu systému 
zmluvného partnera a svojmu právnemu systému, ale aj právnemu systému tretej strany. To 
by mohlo viesť k mnohým námietkam a rozporom medzi vnútroštátnym právom a európskym 
kúpnym právom.

S argumentom Európskej komisie, že fakultatívny nástroj by predstavoval súčasť 
vnútroštátneho právneho poriadku členských štátov a bol by teda začlenený do regulačného 
rámca príslušného členského štátu, nemožno súhlasiť. Nariadenie v súlade s právom Únie 
nebude predstavovať vnútroštátne právo, ale právo Únie. Je skôr jasné, že fakultatívny nástroj 
ako alternatívny zmluvný režim nahradí časti vnútroštátnych právnych poriadkov.

Na druhej strane obsahuje tento súbor pravidiel aj mnohé nejasné pojmy, ktoré musí 
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autonómne a na poslednom stupni vyložiť Súdny dvor EÚ. Tento proces a tým aj vytvorenie 
právnej jednoznačnosti bude trvať roky, s čím súvisí aj riziko vyšších nákladov na proces, na 
základe čoho sa sťaží prístup k právu. Pridaná hodnota pre používateľa práva, ktorú si možno 
sľubovať od návrhu fakultatívneho kúpneho práva, by tak mohla byť dosť nízka. Práve 
naopak, uvedená právna neistota zrejme povedie k zvýšeniu transakčných nákladov.

Okrem toho sa do návrhu nariadenia začlenili oblasti, ktoré boli zahrnuté v pôvodnej verzii 
smernice o právach spotrebiteľov a ktoré bolo z dôvodu rozsiahlych námietok v členských 
štátoch potrebné vypustiť. Smernica tak pôvodne obsahovala kapitolu o nekalých 
podmienkach. Úpravy v členských štátoch sa z dôvodu rôznych východiskových situácií 
a súvisiacich regulačných potrieb napriek existencii minimálne harmonizovanej smernice do 
veľkej miery odlišujú. Pokiaľ ide o zjednotenie, v tejto oblasti nie je možné dosiahnuť 
konsenzus. Ustanovenia, ktoré sa z tohto dôvodu vypustili zo smernice o právach 
spotrebiteľov, boli bez zmeny prebraté do návrhu nariadenia o spoločnom európskom kúpnom 
práve.

V prípade návrhu o spoločnom európskom kúpnom práve síce nejde o povinne uplatniteľný 
súbor pravidiel a v konečnom dôsledku to závisí od voľby zmluvných strán v prospech tohto 
fakultatívneho nástroja, avšak existuje dôvod na obavu, že spotrebitelia alebo MSP, na 
ktorých sa toto zmluvné právo takisto vzťahuje, pokiaľ uzavreli zmluvu s veľkým podnikom, 
nemajú zo štrukturálneho hľadiska nijakú možnosť ovplyvniť túto voľbu.

Pri vypracúvaní európskych opatrení zameraných na uzatváranie cezhraničných transakcií by 
bolo vhodné zaoberať sa skutočnými problémami v tejto oblasti. Výsledky Eurobarometra 
z marca tohto roka hovoria jasne: nie rôzne právne poriadky, ale faktické a praktické 
problémy, ako sú často jazykové bariéry, obavy z podvodu, problémy s dodaním alebo 
faktické problémy v prípade chybovosti dodaného výrobku, odrádzajú spotrebiteľov od 
cezhraničného obchodu. Aj pre podniky sú však rozličné právne poriadky prekážkou 
cezhraničnej činnosti iba v menšej miere. Pre podniky rozhodujúcu úlohu zohrávajú skôr 
komplexné hospodárske úvahy.

Nakoniec je potrebné poukázať na to, že pokiaľ ide o judikatúru týkajúcu sa európskeho 
družstva (porovnaj Súdny dvor EÚ, C-436/03), je značne sporné, že článok 114 ZFEÚ môže 
byť vhodným právnym základom pre fakultatívne kúpne právo. Článok 114 ZFEÚ by nemal 
slúžiť ako základ na vytvorenie „paralelných regulačných nástrojov“ v oblastiach, ktoré 
v súčasnosti patria do právomoci členských štátov. Keďže v prípade fakultatívneho nástroja 
nejde o opatrenie aproximácie právnych predpisov, bol by vhodnejší článok 352 ZFEÚ, ktorý 
si na rozdiel od článku 114 ZFEÚ vyžaduje jednomyseľné rozhodnutie Rady.

Aj keď je európske nariadenie potrebné v členských štátoch bezprostredne vykonať, nie je 
právom členských štátov, ale má voči nemu konkurenčný charakter. Účelom fakultatívneho 
nástroja nie je v konečnom dôsledku dosiahnuť zmenu vnútroštátnych noriem, ale skôr 
zabezpečiť plne harmonizovaný paralelný právny poriadok. Pritom však hrozí riziko 
pozastavenia harmonizácie v oblastiach, v ktorých je vypracovanie jednotných, záväzných 
ustanovení vo forme smerníc alebo nariadení v zmysle ochrany spotrebiteľov nevyhnutné. 
V tejto súvislosti je potrebné poukázať na nedostatočné ustanovenia o digitálnom obsahu, 
ktoré obsahuje spoločné európske kúpne právo.

Rakúske súkromné právo, najmä všeobecný občiansky zákonník a jeho závery zakotvené 
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v právnom presvedčení občanov, nie je v nijakom prípade v rozpore s dosiahnutím cieľov 
tohto návrhu. Namiesto fakultatívneho nástroja je na európskej úrovni potrebné presadzovať 
dôveryhodné nástroje, ktoré odstránia skutočné prekážky pre cezhraničný obchodný styk. 
Predložený návrh Komisie nespĺňa dostatočne požiadavky na zásadu subsidiarity, pretože nie 
je nevyhnutný na dosiahnutie cieľa a navyše nie je preukázané, že vytvorením 28. zmluvne 
zakotveného právneho poriadku by sa mohla dosiahnuť pridaná hodnota.

Vzhľadom na vyhlásenia Komisie týkajúce sa zlučiteľnosti so zásadou subsidiarity možno 
v zásade poukázať na to, že tieto vyhlásenia mali na základe konkrétnych kvantitatívnych 
a kvalitatívnych kritérií predstavovať vyvážené dôsledky navrhovaných zmien a doplnení. 
Komisia sa však uspokojila s uvedením veľkého množstva transakčných nákladov, ktoré 
údajne vzniknú, bez toho, aby započítala prípadné dodatočné náklady pre spotrebiteľov. 
Komisia by takisto musela vyčísliť potenciálne škody pre celé hospodárstvo, ktoré by mohli 
vzniknúť v dôsledku tohto návrhu z dôvodu väčšej právnej komplexnosti, s cieľom zvýšiť 
vierohodnosť hodnotenia vplyvu. Až potom by hodnotenie vplyvu predstavovalo vhodný 
základ pre posúdenie zlučiteľnosti tohto návrhu so zásadou subsidiarity.“


