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OZNÁMENIE POSLANCOM
(102/2011)

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

Podľa článku 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 presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je za súlad so zásadou subsidiarity 
zodpovedný Výbor pre právne veci.

Tento dokument obsahuje odôvodnené stanovisko Spolkového snemu Spolkovej republiky 
Nemecko k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Nemecký Spolkový snem

Vážený pán predseda,

nemecký Spolkový snem prijal 1. decembra 2011 na svojom 146. zasadnutí

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom európskom kúpnom práve
(dokument Rady 15429/11; KOM(2011)0635 v konečnom znení)

toto stanovisko:

so zreteľom na informáciu o dokumente 17/7713 č. A.5 prijal ako odôvodené stanovisko 
podľa článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojeného 
k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie toto uznesenie:

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom európskom kúpnom práve 
(KOM(2011)0635; dokument Rady č. 15429/11) nie je podľa názoru nemeckého Spolkového 
snemu zlučiteľný so zásadou subsidiarity.

Spolkový snem odkazuje na svoje uznesenie k Zelenej knihe Komisie o možnostiach politík 
s cieľom dosiahnuť pokrok v oblasti európskeho zmluvného práva pre spotrebiteľov 
a podniky (KOM(2010)0348 v konečnom znení, dokument Rady č. 11961/10) o dokumente 
17/4565. Potvrdzuje svoje

presvedčenie, že pred vykonávaním predpisov EÚ týkajúcich sa zmluvného práva, 
a predovšetkým aj kúpneho práva, sa musí vykonať presvedčivé posúdenie vplyvu vzhľadom 
na očakávané právne dôsledky a faktické účinky na trh, ako aj na spotrebiteľov.

Odôvodnenie:

1. Podľa článku 6 protokolu č. 2 k Zmluve o Európskej únii (ZEÚ) a Zmluve 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý sa týka uplatňovania zásad subsidiarity 
a proporcionality, môžu národné parlamenty v odôvodnenom stanovisku vysvetliť, prečo 
daný legislatívny návrh nie je podľa ich názoru v súlade so zásadou subsidiarity.

Spolkový snem zastáva názor, že rozsah preskúmania uplatňovaný národnými parlamentmi 
treba chápať komplexne: preskúmanie zahŕňa výber právneho základu, dodržiavanie zásady 
subsidiarity v užšom zmysle podľa článku 5 ods. 3 ZEÚ, ako aj zásady proporcionality podľa 
článku 5 ods. 4 ZEÚ.

Nevyhnutnou predbežnou otázkou pri preskúmaní dodržiavania zásady subsidiarity je otázka 
právomoci Únie podľa zásady prenesenia právomocí. Normy určujúce právomoci často 
obsahujú konkretizovanie uplatnenia zásad subsidiarity a proporcionality – v mnohých 
prípadoch by preto nebolo možné zmysluplné preskúmanie dodržiavania zásady subsidiarity.

Podľa Spolkového snemu podporuje toto právne chápanie množstvo právnickej literatúry 
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[Hans Hofmann: Europäische Subsidiaritätskontrolle in Bundestag und Bundesrat (Kontrola 
dodržiavania zásady subsidiarity v Európe v Spolkovom sneme a v Spolkovej rade), 
8. berlínske fórum Nemeckej spoločnosti pre legislatívu (DGG), ZG 2005, 66, (s. 70, 73); 
Christine Mellein: Subsidiaritätskontrolle durch nationale Parlamente, Eine Untersuchung 
zur Rolle der mitgliedstaatlichen Parlamente in der Architektur Europas (Kontrola 
dodržiavania zásady subsidiarity národnými parlamentmi, Prieskum úlohy parlamentov 
členských štátov v štruktúre Európy), Baden-Baden, 2007, s. 200 a nasl.; Ingolf Pernice, 
Steffen Hindelang: Potenziale europäischer Politik nach Lissabon - Europapolitische 
Perspektiven für Deutschland, seine Institutionen, seine Wirtschaft und die Bürger (Možnosti 
európskej politiky po Lisabone – perspektívy európskej politiky pre Nemecko, jeho inštitúcie, 
hospodárstvo a občanov), EuZW (Európsky časopis pre hospodárske právo) 2010, s. 407 
(s. 409); Jürgen Schwarze: Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents - Struktur, 
Kernelemente und Verwirklichungschancen (Návrh Európskeho konventu na európsku ústavu 
– štruktúra, základné prvky a možnosti realizácie), in: idem (ed.): Der Verfassungsentwurf des 
Europäischen Konvents, Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und 
wirtschaftsverfassungsrechtliches Konzept (Návrh Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu 
vypracovaný Európskym konventom, ústavnoprávne základné štruktúry a ústavnoprávna 
koncepcia vo vzťahu k hospodárstvu), Baden-Baden 2004, s. 489, 522 a nasl.; 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 (Spolkový snem, Spolková rada a krajinské 
parlamenty v procese európskej integrácie: k výkladu článku 23 ústavy pri zohľadnení 
Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu a Lisabonskej zmluvy), Frankfurt (Main) 2008, 
s. 201 a nasl.; Alexandra Zoller: Das Subsidiaritätsprinzip im Europäischen 
Verfassungsvertrag und seine innerstaatliche Umsetzung in Deutschland (Zásada subsidiarity 
v európskej zmluve o ústave a jej vnútroštátne prevzatie v Nemecku), in: Európske centrum 
pre výskum federalizmu, Tübingen (ed.): Jahrbuch des Föderalismus 2005 (Ročenka 
o federalizme 2005), Baden-Baden 2005, s. 270; Peter Altmaier: Die Subsidiaritätskontrolle 
der nationalen Parlamente nach dem Subsidiaritäts-protokoll zum EU-Verfassungsvertrag
(Kontrola dodržiavania zásady subsidiarity národnými parlamentmi podľa protokolu 
o subsidiarite k Zmluve zakladajúcej Ústavu pre Európu), in: Hans-Jörg Derra (ed.): Freiheit, 
Sicherheit und Recht, FS für Jürgen Meyer zum 70. Geburtstag (Sloboda, bezpečnosť a právo, 
Zborník k 70. narodeninám Jürgena Meyera), Baden-Baden 2006, s. 314; Marco Buschmann, 
Birgit Daiber: Subsidiaritätsrüge und Grundsatz der begrenzten. Einzelermächtigung
(Námietky pri dodržiavaní zásady subsidiarity a zásada prenesenia právomocí), DÖV 2011, 
s. 504, (s. 505, 506)].

Aj v odbornej diskusii v podvýbore pre európske právo Výboru pre právne veci Spolkového 
snemu, ktorá sa uskutočnila 16. júna 2010 na tému Kontrola dodržiavania zásady subsidiarity 
v práve Únie sa väčšina odborníkov, konkrétne prof. Dr. Christian Calliess, prof. Dr. Adelheid 
Puttler, Oliver Suhr, Dr. Joachim Wuermeling a prof. Dr. Ralph Alexander Lorz, vyslovila za 
toto široké chápanie preskúmania dodržiavania zásady subsidiarity v rámci námietok 
týkajúcich sa subsidiarity.

Aj Spolková rada zastáva názor, že ak Európska únia nemá právomoc na prijatie 
legislatívneho aktu, ide o porušenie zásady subsidiarity [napríklad dokument Spolkovej rady 
č. 43/10 (rozhodnutie)].
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2. Európska komisia 11. októbra 2011 schválila návrh nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o spoločnom európskom kúpnom práve (ďalej len „nariadenie“). Právnym základom 
na podporu tohto nariadenia zo strany Komisie je článok 114 ZFEÚ.
Spolkový snem zastáva názor, že článok 114 ZFEÚ nemôže tvoriť právny základ nariadenia 
o spoločnom európskom kúpnom práve.

Podľa druhej vety odseku 1 článku 114 ZFEÚ Európsky parlament a Rada prijímajú opatrenia 
na aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu. Podľa účelu 
a obsahu nariadenia sa však zavedením spoločného európskeho kúpneho práva táto právna 
aproximácia neplánuje a nedá sa ani dosiahnuť.

a) Spoločné európske kúpne právo sa má uplatňovať na cezhraničné zmluvy na základe 
dobrovoľnosti, a to podľa výslovnej dohody strán. Jednotlivé požiadavky na výber 
spoločného európskeho kúpneho práva zmluvnými stranami vyplývajú z článku 3 
a nasledujúcich článkov nariadenia. Ak sa podľa toho strany nedohodnú na uplatňovaní 
spoločného európskeho kúpneho práva, uplatňuje sa príslušné vnútroštátne právo podľa 
ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, prípadne ostatných 
kolíznych právnych predpisov.

Vnútroštátne právne predpisy o kúpnych zmluvách a ostatné druhy zmlúv v pôsobnosti 
spoločného európskeho kúpneho práva by podľa tohto nariadenia nemali byť dotknuté. 
V odôvodnení 9 nariadenia sa výslovne uvádza, že harmonizácia systémov zmluvného práva 
členských štátov sa neuskutočňuje prostredníctvom zmien a doplnení existujúcich 
vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti zmluvného práva, ale tak, že sa v právnom 
poriadku každého členského štátu vytvára druhý systém zmluvného práva pre zmluvy, ktoré 
patria do rozsahu jeho pôsobnosti. 

b) V judikatúre Súdneho dvora EÚ sa objasňuje, že účelom legislatívneho aktu, ktorý 
nezasahuje do existujúcich vnútroštátnych právnych systémov, nie je aproximácia ustanovení 
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov v zmysle 
článku 114 ods. 1 ZFEÚ (pozri rozsudok Súdneho dvora z 2. mája 2006, C-436/03, 
Parlament/Rada, Zb. 2006, s. 1-3733). Legislatívne opatrenia, ktorými sa stanovuje jednotný 
súbor pravidiel pre celú Úniu, existujúce popri platných vnútroštátnych právnych predpisoch 
a ktoré s týmito predpismi iba vytvárajú prienik, sa preto nemôžu zakladať na článku 114 
ZFEÚ.

Tento výklad článku 114 ZFEÚ je potvrdený systematickým porovnaním s právnym 
základom článku 118 ZFEÚ. Podľa tohto ustanovenia, ktoré bolo zavedené Lisabonskou 
zmluvou, sa môžu v rámci riadnych legislatívnych postupov vytvoriť okrem iného európske 
právne tituly na zabezpečenie jednotnej ochrany práv duševného vlastníctva v celej Únii. 
Tieto právne tituly vystupujú súbežne popri príslušných právnych tituloch členských štátov 
bez toho, aby ich menili alebo nahrádzali. Lisabonská zmluva teda udeľuje Únii právomoc –
výlučne pre vymedzenú oblasť práv duševného vlastníctva – prijímať legislatívne opatrenia, 
ktoré vystupujú súbežne popri predpisoch členských štátov. Z toho spätne vyplýva, že vo 
všetkých ostatných oblastiach sa článok 114 ZFEÚ nemôže uplatňovať ako právny základ pre 
európske predpisy, pokiaľ tieto predpisy vystupujú súbežne popri vnútroštátnych právach, 
ktoré zostávajú inak nedotknuté.
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Zodpovedá to aj doterajšej legislatívnej praxi Únie. Právne tituly a formy práva Únie, ktoré sa 
uplatňujú súbežne popri príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch bez toho, aby ich 
menili a nahrádzali, sa doposiaľ nezakladali na článku 114 ZFEÚ, ale vždy na článku 352 
ZFEÚ (porov. napríklad nariadenia o vytvorení Európskeho hospodárskeho združenia, 
Európskeho družstva a Európskej spoločnosti). To isté platí pre európske nariadenia o právnej 
ochrane odrôd, ochrannej známke Spoločenstva a európskom dizajne, ktoré všetky dopĺňajú 
právo členských štátov bez toho, aby ho nahradili alebo aproximovali.

Pri verejnom vypočutí Výboru pre právne veci Spolkového snemu, ktoré sa uskutočnilo 
21. novembra 2011, potvrdili odborní znalci prof. Dr. Hans Christoph Grigoleit, Dr. Peter 
Huttenlocher, prof. Dr. Karl Riesenhuber, prof. Dr. Wulf-Henning Roth, prof. Dr. Marina 
Tamm a prof. Dr. Gerhard Wagner pochybnosti v súvislosti s výberom článku 114 ZFEÚ ako 
právneho základu nariadenia.

V tejto veci sa možno odvolať nanajvýš na udelenie súhlasu prijať vhodné ustanovenia 
v článku 352 ZFEÚ. Tento právny základ však predpokladá iný postup. Podľa článku 352 
ods. 1 ZFEÚ Rada prijíma ustanovenia jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho 
parlamentu. Okrem toho nemecký zástupca v Rade môže súhlasiť až potom, keď ho k tomu 
splnomocnil Spolkový snem so súhlasom Spolkovej rady zákonom podľa článku 23 ods. 1 
Ústavy SRN (§ 8 zákona o zodpovednosti za integráciu).

3. Spolkový snem tiež pochybuje, že nariadenie je v súlade so zásadou subsidiarity 
v užšom zmysle a so zásadou proporcionality.

a) Podľa článku 5 ods. 3 ZEÚ koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej 
právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské 
štáty uspokojivo dosiahnuť, ale z dôvodov rozsahu a účinkov navrhovanej činnosti ich možno 
lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.

Konanie na úrovni Únie predpokladá, že sledované ciele sa týmto konkrétnym opatrením 
vôbec dajú zmysluplne dosiahnuť. Komisia sa odvoláva na prekážky cezhraničného obchodu, 
ktoré vyplývajú z rozdielneho zmluvného práva v členských štátoch.

Spolkový snem vyjadruje pochybnosti, že rozdielne zmluvné právo v členských štátoch 
skutočne citeľne bráni hospodárskej činnosti v európskom hospodárskom priestore. Pri tom 
možno poukázať na skúsenosti s kúpnym právom OSN (Dohovor OSN o zmluvách 
o medzinárodnej kúpe tovaru). Tieto skúsenosti ukazujú, že rozhodujúce prekážky pre 
cezhraničnú hospodársku činnosť predstavujú najmä jazykové bariéry a vzdialenosť. Podľa 
stanovísk združení spotrebiteľov a hospodárskych združení to platí pre spotrebiteľov, ako aj 
pre podniky.
Ak teda rozdiely v zmluvných právnych systémoch majú v cezhraničnom obchodnom styku 
len druhoradý význam, nie je spoločné európske kúpne právo potrebné, a preto nie je 
nevyhnutné ani opatrenie v zmysle článku 5 ZEÚ.

Okrem toho je dosiahnutie cieľov sporné aj preto, lebo podstatné otázky súvisiace s uzavretím 
účinnej zmluvy sa neriešia v rámci spoločného európskeho kúpneho práva, ale naďalej 
podliehajú vnútroštátnemu právu, ktoré sa uplatňuje podľa ustanovení nariadenia (ES) 
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č. 593/2008 a nariadenia (ES) č. 864/2007 alebo podľa iných príslušných kolíznych noriem 
(odôvodnenie č. 27). Patria sem dôležité otázky, ako právna subjektivita, neplatnosť zmluvy 
v dôsledku nespôsobilosti na právne úkony, zastúpenie, nezákonnosť a nemorálnosť zmluvy, 
postúpenie, započítanie, prípady viacerých dlžníkov a veriteľov a zmena zmluvných strán. 
V tomto kontexte nebudú mať strany v rozpore s odôvodnením č. 8 možnosť dohodnúť sa, že 
ich zmluva sa bude riadiť jednotným súborom pravidiel zmluvného práva. Z hľadiska 
používateľa práva spoločné európske kúpne právo neodstráni právnu neistotu a nejasnosť 
spôsobenú rozdielmi medzi systémami zmluvného práva na vnútornom trhu, ale skôr ich 
zväčší.

Nebezpečenstvo závažnej právnej neistoty, ktoré vyplýva z veľkých obáv v súvislosti 
s dosiahnuteľnosťou cieľov tohto nariadenia, vidí Spolkový snem aj v oblasti predpisov 
zahrnutých do ustanovení tohto nariadenia. Spoločné európske kúpne právo môže prirodzene 
poskytnúť len všeobecnú právnu úpravu, ktorá okrem toho obsahuje množstvo neurčitých 
právnych pojmov. Zmluvné právo v Nemecku a aj v iných členských štátoch je však 
podstatne ovplyvnené sudcovským právom. Prevažný počet pravidiel, ktoré sú pre strany 
relevantné, sa preto ešte len musí vytvoriť na základe konkrétneho a regulačného 
uplatňovania súdmi. Jasne to ukazuje vývoj vnútroštátnych zmluvných právnych systémov 
v Európe. V Únii však neexistuje jednotná občianskoprávna jurisdikcia, prostredníctvom 
ktorej by sa mohol vytvoriť systém právnej regulácie zaisťujúci právnu istotu. Súdny dvor EÚ 
nedokáže v rámci svojej funkcie a štruktúry zabezpečiť právnu jednotu. Tento proces by si 
okrem toho – ako znovu ukazuje porovnanie s vývojom vnútroštátnych systémov – vyžadoval 
dlhé roky, ak nie desaťročia, ako zdôraznili aj odborní znalci počas vypočutia 21. novembra 
2011. V tomto období by v rozpore s cieľom, ktorý stanovila Komisia, právna istota nebola 
väčšia, ale naopak menšia. Počas tohto obdobia by sa cezhraničnému obchodu neposkytovala 
podpora, ale z dôvodu tejto právnej neistoty a sprievodných vyšších transakčných nákladov 
by sa preň vytvorili prekážky.

b) Podľa článku 5 ods. 4 ZEÚ neprekračuje obsah a forma činnosti Únie podľa zásady 
proporcionality rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv.

Keďže už existujú pochybnosti o vhodnosti tohto návrhu z hľadiska dosiahnutia stanovených 
cieľov, Spolkový snem nepovažuje z dôvodov uvedených v bode a) za zaručenú ani zásadu 
proporcionality.“

Prikladá sa návrh rozhodnutia Výboru pre právne veci o dokumente 17/8000, z ktorého 
vychádza rozhodnutie Spolkového snemu.

S priateľským pozdravom

/podpísaný/

prof. Dr. Norbert Lammert


