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Odbor za pravne zadeve

9. 12. 2011

OBVESTILO POSLANCEM
(92/2011)

Zadeva: Obrazloženo mnenje zveznega sveta Republike Avstrije o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu
(KOM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za skladnost z načelom subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje zveznega sveta Republike Avstrije o 
zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje
zveznega sveta
z dne 1. decembra 2011

v skladu s členom 23g(1) zveznega ustavnega zakona v zvezi s členom 6 Protokola št. 2 o 
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti

KOM(11) 635 konč.
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
skupnem evropskem prodajnem pravu
(60696/EU XXIV. GP)

„A. Obrazloženo mnenje

Obravnavani predlog ni skladen z načelom subsidiarnosti.

B. Obrazložitev

Dne 11. oktobra 2011 je Evropska komisija predstavila predlog uredbe o skupnem evropskem 
prodajnem pravu. Ta novi sklop določb naj bi se uporabljal na področju čezmejnih prodajnih 
pogodb. Predstavlja novo ureditev na področju pogodbenega prava, ki naj bi bila za 
pogodbenice neobvezna in naj bi veljala poleg obstoječih 27 nacionalnih ureditev na področju 
pogodbenega prava kot 28. tovrstni sistem. Cilj Evropske komisije je s tem neobveznim 
instrumentom spodbujati čezmejni pravni prometa zlasti na področju sodobnih prodajnih poti 
in torej predvsem spletne trgovine. Kakor so ta prizadevanja dobrodošla, je izbrano sredstvo 
za njihovo uresničitev vprašljivo.

Kot glede tega predloga kaže že negativno mnenje o Aktu za enotni trg, vzporedna veljavnost 
različnih regulativnih sistemov ne vodi do tiste stopnje pravne varnosti, ki je v avstrijskem 
zasebnem pravu zagotovljena od uvedbe civilnega zakonika oziroma ki jo avstrijska 
zakonodajna oblast zagotavlja že natančno 200 let. Pravna negotovost, ki grozi z uvedbo 
evropskega prodajnega prava, po eni strani temelji na omejenem področju urejanja, ki pušča 
določena vprašanja pravnih razmerij neurejena. Tako bi bilo treba vprašanja pravne 
sposobnosti ali zastopanja kljub uporabnosti skupnega evropskega prodajnega prava razjasniti 
na podlagi nacionalne zakonodaje. Uporabnik/-ica prava bi se v prihodnje soočal ne le z 
dvema zakonodajama, torej s tisto pogodbenega partnerja in s svojo, temveč bi se soočil še s 
tretjo. Ta triada bi omogočala velika izkrivljanja in protislovja na stičišču nacionalnega prava 
in evropskega prodajnega prava.

Ni mogoče pritrditi argumentu Evropske komisije, da bi bil neobvezni instrument del 
nacionalne zakonodaje držav članic in kot tak vključen v regulativni okvir vsakokratne države 
članice. Uredba EU ni nacionalna zakonodaja, temveč ostane pravo Unije. Nasprotno je res, 
da naj bi neobvezni instrument kot alternativna pogodbena ureditev izpodrinil dele 
nacionalnih predpisov.

Po drugi strani pa sklop določb obsega tudi številne nedoločene pojme, ki jih mora Sodišče 
Evropske unije razlagati avtonomno in torej na zadnji stopnji. Ta proces in s tem zagotovitev 
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pravne jasnosti bo zahteval več let in je povezan z nevarnostjo povečanja pravnih stroškov, s 
čimer bo otežen dostop do sodnega varstva. Dodana vrednost za uporabnika prava, ki se 
pričakuje od predloga za neobvezno prodajno pravo, bi bila torej bržkone zelo majhna. Prav 
nasprotno pa se zaradi prikazane pravne negotovosti lahko pričakuje zvišanje stroškov 
poslovanja.

Poleg tega so bila v predlog uredbe vključena področja, ki so bila zajeta že v prvotni različici 
direktive o pravicah potrošnikov, a jih je bilo zaradi množičnega nasprotovanja v državah 
članicah treba pred sprejetjem direktive opustiti. Tako je direktiva prvotno obsegala poglavje 
o nepoštenih pogodbenih pogojih. Oblike v državah članicah se zaradi različnih izhodiščnih 
položajev in iz tega izhajajočih potreb po regulaciji kljub obstoju direktive, ki seveda 
zagotavlja neko minimalno usklajenost, močno razlikujejo. Za poenotenje na tem področju ni 
mogoče zagotoviti konsenza. Določbe, ki so bile s tem razlogom izločene iz direktive o 
pravicah potrošnikov, so bile zdaj nespremenjene prenesene v predlog uredbe o skupnem 
evropskem prodajnem pravu.

Sicer pri predlogu za skupno evropsko prodajno pravo ne gre za obvezen sklop določb, 
nenazadnje predpostavlja izbiro pogodbenic v korist tega neobveznega prodajnega prava, 
vendar pa je mogoče pričakakovati, da strukturno podrejeni potrošnik ali malo ali srednje 
podjetje, za katerega se pogodbeno pravo tudi uporablja, če sklepa pogodbo z velikim 
podjetjem, ne bo imel nobenega vpliva na izbor.

Pri oblikovanju evropskih ukrepov za povečanje čezmejnih poslov je treba reševati dejanske 
težave na tem področju. Rezultati raziskave Eurobarometra iz meseca marca tega leta jasno 
govorijo, da niso različni nacionalni predpisi tisti, ki potrošnice in potrošnike odvračajo od 
čezmejnih dejavnosti, temveč dejanske in praktične težave, kot so pogoste jezikovne ovire, 
strah pred goljufijami, težave z dobavo ali dejanske težave v primerih pomanjkljivosti pri 
dobavljenih izdelkih. A tudi za podjetja različni nacionalni predpisi niso tako velika ovira za 
čezmejno dejavnost. Mnogo pomembnejšo vlogo igrajo za podjetja makroekonomski 
dejavniki.

Treba je opozoriti še na to, da je v luči sodne prakse, ki se nanaša na evropsko zadrugo (prim. 
Sodišče Evropskih skupnosti, zadeva C-436/03), zelo vprašljivo, ali je člen 114 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije mogoče uporabiti kot pravno podlago za neobvezno prodajno 
pravo. Člen 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije ne bi smel postati podlaga za 
oblikovanje „vzporednih regulativnih instrumentov“ na področjih, ki trenutno spadajo v 
pristojnost držav članic. Ker pri neobveznem instrumentu ne gre za ukrep usklajevanja 
zakonodaje, bi bilo treba uporabiti člen 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki v 
nasprotju s členom 114 te pogodbe zahteva soglasje v Svetu.

Evropska uredba se sicer v državah članicah uporablja neposredno, vendar pa ne sodi v 
nacionalno zakonodajo držav članic, temveč je njej konkurenčna. Nenazadnje neobvezni 
instrument ni usmerjen v spremembo nacionalnih predpisov, temveč v zagotavljanje 
razpoložljivosti v celoti usklajenega vzporednega pravnega sistema. Pri tem pa nenazadnje 
grozi tudi nevarnost zastoja pri usklajevanju na področjih, kjer se oblikovanje enotnih in 
obveznih določb v obliki direktiv ali uredb v smislu varstva potrošnikov zdi nujno potrebno. 
V zvezi s tem naj opozorimo na zgolj osnovne določbe o digitalnih vsebinah v skupnem 
evropskem prodajnem pravu.
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Avstrijska zasebnopravna zakonodaja, zlasti civilni zakonik in njegova vrednotenja, ki so se 
zasidrali v pravnem prepričanju državljank in državljanov, nikakor niso v nasprotju z 
izpolnjevanjem ciljev, za katere si prizadeva predlog. Zato bi bilo namesto neobveznega 
instrumenta treba spodbujati ukrepe za krepitev zaupanja na evropski ravni, ki bi odpravljali 
dejanske ovire za čezmejni promet. Predloženi predlog Komisije zato ne izpolnjuje zahtev 
načela subsidiarnosti, saj ni nujen za dosego cilja, poleg tega pa ni dokazano, da bi bilo z 
oblikovanjem 28. ureditve na področju pogodbenega prava mogoče zagotoviti dodano 
vrednost.

Načeloma je v zvezi z navedbami Komisije o skladnosti z načelom subsidiarnosti mogoče 
opozoriti na to, da bi morale te navedbe na podlagi konkretnih kvantitativnih in kvalitativnih 
meril uravnoteženo predstaviti posledice predlaganih sprememb. Vendar pa se je Komisija 
zadovoljila z navedbo širokega razpona domnevnih stroškov poslovanja za podjetja, na da bi 
upoštevala izravnalni učinek morebitnih dodatnih stroškov za potrošnice in potrošnike. 
Morebitno makroekonomsko škoda, ki bi jo predlog lahko povzročil s povečanjem pravne 
zapletenosti, bi morala Komisija prav tako oceniti s številkami, da bi bila ocena učinka 
verodostojna. Šele potem bi bila ocena učinka primerna osnova za oceno skladnosti predloga 
z načelom subsidiarnosti.“


