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Věc: Odůvodněné stanovisko Spolkového sněmu Spolkové republiky Německo 
(Bundestag) týkající se 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 může každý 
vnitrostátní parlament 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 naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko Spolkového sněmu Spolkové 
republiky Německo (Bundestag) týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Spolkový sněm

Vážený pane předsedo,

Spolkový sněm přijal na svém 146. zasedání dne 1. prosince 2011 k

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje, 
dokument Rady 15429/11; KOM(2011)0635 v konečném znění,

následující stanovisko:

s ohledem na informace o dokumentu 17/7713 č. A.5 se v souladu s článkem 6 Protokolu č. 2 
o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a 
Smlouvě o fungování Evropské unie jako odůvodněné stanovisko přijímá následující 
usnesení:

„Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje 
(KOM(2011)0635; dokument Rady č. 15429/11) není podle názoru Spolkového sněmu 
v souladu se zásadou subsidiarity.

Spolkový sněm připomíná své usnesení k zelené knize Komise o možnostech politiky pro 
pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky (KOM(2010)0348 
v konečném znění; dokument Rady č. 11961/10) v dokumentu 17/4565. 

Je přesvědčen o tom, že dříve než mohou být do vnitrostátního práva provedeny předpisy EU 
týkající se smluvního práva, zejména však právní úpravy prodeje, je nutno provést důkladné 
posouzení dopadů ve věci právních následků, které lze očekávat, a skutečných důsledků pro 
trh i pro spotřebitele.

Odůvodnění:

1. V souladu s článkem 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii (SEU) a Smlouvě o fungování Evropské unie 
(SFEU) může vnitrostátní parlament zaslat odůvodněné stanovisko uvádějící, proč soudí, že 
dotyčný návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity. 

Spolkový sněm se domnívá, že kritérium, které vnitrostátní parlamenty stále uplatňují, je třeba 
vnímat komplexně. Zahrnuje volbu právního základu, dodržení zásady subsidiarity v užším 
slova smyslu podle čl. 5 odst. 3 SEU a zásadu proporcionality podle čl. 5 odst. 4 SEU.

V rámci kontroly, zda byla dodržena zásada subsidiarity, je nutné zabývat se nejprve otázkou 
pravomocí Unie, jež se řídí zásadou svěření pravomocí. V pravidlech pro vymezení 
pravomocí se často konkrétně zmiňují zásady subsidiarity a proporcionality, a proto by 
kontrola dodržení pouze zásady subsidiarity mnohdy nebyla smysluplná.

Spolkový sněm se domnívá, že tento právní názor je podepřen větší částí odborné literatury 
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(Hans Hofmann: Europäische Subsidiaritätskontrolle in Bundestag und Bundesrat, Das 8. 
Berliner Forum der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung (DGG), ZG 2005, 66, (70, 73); 
Christine Mellein: Subsidiaritätskontrolle durch nationale Parlamente, Eine Untersuchung zur 
Rolle der mitgliedstaatlichen Parlamente in der Architektur Europas, Baden-Baden, 2007, s. 
200 a násl.; Ingolf Pernice/Steffen Hindelang: Potenziale europäischer Politik nach Lissabon -
Europapolitische Perspektiven für Deutschland, seine Institutionen, seine Wirtschaft und die 
Bürger, EuZW 2010, 407 (409); Jürgen Schwarze: Der Verfassungsentwurf des Europäischen 
Konvents - Struktur, Kernelemente und Verwirklichungschancen, in: tamtéž (vyd.), Der 
Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und 
wirtschaftsverfassungsrechtliches Konzept, Baden-Baden 2004, s. 489, 522 a násl.; Elisabeth 
Wohland: Bundestag, Bundesrat und Landesparlamente im europäischen Integrationsprozess, 
Zur Auslegung von Art. 23 Grundgesetz unter Berücksichtigung des Verfassungsvertrags von 
Europa und des Vertrags von Lissabon, Frankfurt (Main) 2008, s. 201 a násl.; Alexandra 
Zoller: Das Subsidiaritätsprinzip im Europäischen Verfassungsvertrag und seine 
innerstaatliche Umsetzung in Deutschland, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-
Forschung Tübingen (vyd.), Jahrbuch des Föderalismus 2005, Baden-Baden 2005, s. 270; 
Peter Altmaier: Die Subsidiaritätskontrolle der nationalen Parlamente nach dem 
Subsidiaritäts-protokoll zum EU-Verfassungsvertrag, in: Hans-Jörg Derra (vyd.), Freiheit, 
Sicherheit und Recht, FS für Jürgen Meyer zum 70. Geburtstag, Baden-Baden 2006, s. 314; 
Marco Buschmann/Birgit Daiber: Subsidiaritätsrüge und Grundsatz der begrenzten. 
Einzelermächtigung, DÖV 2011, 504, (505, 506)).

Během diskuse s odborníky v podvýboru pro evropské právo Právního výboru Spolkového 
sněmu, která se konala dne 16. července 2010 na téma „Kontrola souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v právu EU“, se většina znalců, jmenovitě Prof. Dr. Christian 
Calliess, Prof. Dr. Adelheid Puttlerová, Oliver Suhr, Dr. Joachim Wuermeling a Prof. Dr. 
Ralph Alexander Lorz, v rámci výtky ohledně subsidiarity vyslovila rovněž ve prospěch 
širokého pojetí kontroly souladu se zásadou subsidiarity.

I Spolková rada se domnívá, že zásada subsidiarity je porušena, jestliže Evropská unie není 
k přijetí legislativního aktu příslušná (viz např. dokument BR-Drucksache 43/10 
(rozhodnutí)).

2. Evropská komise přijala svůj návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o společné evropské právní úpravě prodeje (dále jen „nařízení“) dne 11. října 2011. Jako 
právní základ nařízení posloužil Komisi článek 114 SFEU. Spolkový sněm je toho názoru, že 
článek 114 SFEU je jako právní základ nařízení o společné evropské právní úpravě prodeje 
nedostatečný.

Podle čl. 114 odst. 1 věty druhé SFEU přijímají Evropský parlament a Rada opatření ke 
sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je 
vytvoření a fungování vnitřního trhu. Vzhledem k cíli a obsahu nařízení není účelem této 
společné evropské právní úpravy prodeje přispět k takovému sblížení právních předpisů a také 
jej nelze tímto způsobem dosáhnout. 

a) Společná evropská právní úprava prodeje se má na přeshraniční smlouvy používat na 
dobrovolném základě, pokud se na tom smluvní strany výslovně dohodnou. Jednotlivá 
ustanovení o volbě společné evropské právní úpravy prodeje smluvními stranami jsou 
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uvedena v článku 3 a následujících článcích nařízení. Pokud se však smluvní strany na použití 
společné evropské právní úpravy prodeje nedohodnou, použije se příslušná vnitrostátní úprava 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, resp. jiné kolizní normy.

Nařízení nemá na vnitrostátní právní předpisy o kupních smlouvách a na další formy smluv 
zahrnuté do společné evropské právní úpravy prodeje žádný dopad. V bodě odůvodnění 9 
nařízení je konkrétně uvedeno, že k harmonizaci smluvního práva nedochází změnou platného
vnitrostátního práva, ale tím, že se ve vnitrostátním právu jednotlivých členských států vytváří 
volitelný systém smluvního práva pro smlouvy v rámci jeho oblasti působnosti. 

b) V judikatuře Evropského soudního dvora je jasně uvedeno, že účelem legislativního 
aktu, který nemá dopad na stávající vnitrostátní právní úpravy, není sbližování právních 
a správních předpisů členských států ve smyslu čl. 114 odst. 1 SFEU (viz ESD, rozsudek ze 
dne 2. května 2006, C-436/03, EP v. Rada, Sb. rozh. 2006, 1-3733). Právním základem 
legislativních opatření, kterými je stanovena jednotná právní úprava pro celou EU, jež 
existuje vedle příslušných vnitrostátních předpisů a pouze je překrývá, proto nemůže být 
článek 114 SFEU.

Takový výklad článku 114 SFEU potvrzuje i systematické srovnání s právním základem 
článku 118 SFEU. Podle tohoto ustanovení, jež bylo zavedeno Lisabonskou smlouvou, lze 
řádným legislativním postupem vytvořit evropská práva duševního vlastnictví, která zajistí 
jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví v Unii. Taková evropská práva pak existují 
vedle příslušných vnitrostátních práv, aniž by je měnila či nahrazovala. Na základě 
Lisabonské smlouvy tak má Unie pravomoc přijímat legislativní opatření, která existují vedle 
vnitrostátních právních úprav, výhradně v omezené oblasti práv duševního vlastnictví. Z toho 
pak logicky vyplývá, že článek 114 SFEU nelze ve všech ostatních oblastech uplatňovat jako 
právní základ evropské právní úpravy, pokud tato úprava existuje vedle vnitrostátních 
předpisů a nemá na ně žádný dopad.

Odpovídá to rovněž dosavadnímu způsobu vytváření právních předpisů v EU: práva a právní 
formy podle právních předpisů Unie, které existují vedle odpovídajících vnitrostátních 
právních předpisů, aniž by je měnily či nahrazovaly, nevycházejí z článku 114 SFEU, ale 
vždy z článku 352 SFEU (srov. např. nařízení o evropském hospodářském sdružení, o 
evropské společnosti či o Evropské družstevní společnosti). Rovněž to platí o evropských 
nařízeních o odrůdových právech, o ochranné známce Společenství a o evropských 
(průmyslových) vzorech; všechna tato nařízení vnitrostátní právní úpravy doplňují, ale 
nenahrazují je, ani je neharmonizují. 

Během veřejného slyšení v Právním výboru Spolkového sněmu dne 21. listopadu 2011 
vyjádřili znalci v oboru práva, jmenovitě Prof. Dr. Hans Christoph Grigoleit, Dr. Peter 
Huttenlocher, Prof. Dr. Karl Riesenhuber, Prof. Dr. Wulf-Henning Roth, Prof. Dr. Marina 
Tammová a Prof. Dr. Gerhard Wagner, pochybnosti o volbě článku 114 SFEU jako právního 
základu předmětného nařízení.

V tomto případě lze maximálně vycházet z „doplňující pravomoci“ vyplývající z článku 352 
SFEU. Tento právní základ však předpokládá jiný postup. Podle čl. 352 odst. 1 SFEU 
rozhoduje Rada jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. Kromě toho 
může německý zástupce v Radě vyjádřit souhlas pouze tehdy, až ho k tomu formou právního 
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předpisu oprávní Spolkový sněm na základě souhlasu Spolkové rady, a to v souladu s čl. 23 
odst. 1 ústavního zákona SRN (§ 8 zákona o odpovědnosti za integraci,
(Integrationsverantwortungsgesetz)). 

3. Spolkový sněm má dále pochybnosti o tom, zda je nařízení v souladu se zásadou
subsidiarity v užším slova smyslu a rovněž se zásadou proporcionality.

a) Podle čl. 5 odst. 3 SEU jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné 
pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie.

Unie jedná za předpokladu, že zamýšlených cílů lze daným konkrétním opatřením ve 
smysluplné míře vůbec dosáhnout. Komise v návrhu zmiňuje překážky přeshraničního 
obchodu, které podle ní vyplývají z rozdílů ve vnitrostátních systémech smluvního práva.

Spolkový sněm pochybuje, že rozdíly ve vnitrostátních systémech smluvního práva skutečně 
představují znatelnou překážku hospodářské činnosti v evropském právním prostoru. V tomto 
případě lze poukázat na zkušenosti s právní úpravou prodeje přijatou OSN (Úmluva 
Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Ze zkušeností 
vyplývá, že největšími překážkami přeshraniční hospodářské činnosti jsou rozdílné jazyky a 
vzdálenost. Potýkají se s nimi jak spotřebitelé, tak podniky, což je doloženo ve stanoviscích 
spotřebitelských a průmyslových sdružení.
Jsou-li rozdíly ve vnitrostátních systémech smluvního práva v přeshraničním obchodu pouze 
podružné, není zapotřebí společné evropské právní úpravy prodeje, a tedy ani činnosti ve 
smyslu článku 5 SEU.

Důvodem dalších pochybností ohledně dosažení cílů je i to, že společná evropská právní 
úprava prodeje se nevztahuje na zásadní záležitosti související s existencí platné smlouvy, 
které se nadále řídí vnitrostátními předpisy použitelnými podle nařízení (ES) č. 593/2008 
a (ES) č. 864/2007 či podle jakékoli jiné kolizní normy (bod odůvodnění 27). Tyto záležitosti 
zahrnují právní subjektivitu, neplatnost smlouvy v důsledku nedostatečné způsobilosti, 
zastoupení, protiprávnost nebo rozpor s dobrými mravy, právní nástupnictví, vyrovnání, 
existenci více věřitelů nebo více dlužníků a výměnu smluvních stran. Smluvní strany by tedy
v rozporu s bodem odůvodnění 8 neměly možnost sjednat smlouvu na základě jediného a 
jednotného souboru pravidel smluvního práva. Společná evropská právní úprava prodeje by 
tak nejenže neodstranila právní nejistotu a nejasnost, jimž uživatelé práva na vnitřním trhu v 
důsledku rozdílů ve vnitrostátních systémech smluvního práva čelí, nýbrž by je ještě zvětšila. 

Spolkový sněm se navíc domnívá, že i v oblasti úpravy zahrnuté v předmětném nařízení hrozí 
značná právní nejistota, jež vyvolává pochybnosti o možnosti dosáhnout cílů tohoto nařízení.
Společná evropská právní úprava prodeje logicky poskytuje pouze obecnou právní úpravu, ve 
které se navíc vyskytuje celá řada neurčitých právních pojmů. Německé smluvní právo stejně 
jako smluvní právo v jiných členských státech je však v rozhodující míře formováno právem 
vytvářeným soudy. Podstatná většina pravidel, jež jsou pro smluvní strany významná, musí 
být proto nejprve vytvořena soudy, a to způsobem, jímž se právní předpisy zpřesňují 
a rozvíjejí. Je to patrné z vývoje vnitrostátních systémů smluvního práva v Evropě. V EU však 
neexistuje jednotná občanskoprávní příslušnost, kterou by bylo možné vytvořit síť právních 



PE478.528v01-00 6/6 CM\887301CS.doc

CS

předpisů vytvářející právní jistotu. Evropský soudní dvůr není ze své funkce a svou strukturou 
příslušný k tomu, aby zajišťoval jednotu práva. Takový proces by navíc trval řadu let, či 
dokonce desetiletí, jak opět vyplývá ze srovnání vývoje právních systémů jednotlivých států a 
jak zdůraznili znalci v oboru práva v rámci slyšení, které se konalo dne 21. listopadu 2011. 
V mezidobí by však existovala nikoli větší, ale menší právní jistota, což není v souladu s cíli 
stanovenými Komisí. Současně by nedocházelo k podpoře přeshraničního obchodu, naopak 
by v důsledku právní nejistoty a souvisejících vyšších nákladů na transakce vznikaly překážky 
obchodu.

b) V souladu s čl. 5 odst. 4 SEU nepřekročí podle zásady proporcionality obsah ani 
forma činnosti Unie rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv.

Z důvodů uvedených v písmeni a) se Spolkový sněm nedomnívá, že návrh je v souladu se 
zásadou proporcionality, neboť existují pochybnosti i o tom, zda lze návrhem dosáhnout 
stanovených cílů.“

V příloze naleznete návrh rozhodnutí Právního výboru, dokument 17/8000, jenž byl 
podkladem pro rozhodnutí Spolkového sněmu. 

S pozdravem,

/podpis/

Prof. Dr. Norbert Lammert


