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Věc: Odůvodněné stanovisko belgického senátu k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje
(KOM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

V souladu s článkem 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 belgického senátu k výše 
uvedenému návrhu.
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Senát Belgie

Funkční období 2011–2012

6. prosinec 2011

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje 
(KOM(2011) 635)

Kontrola zásady subsidiarity a zásady proporcionality

Závěry výboru pro spravedlnost

Oddíl 1. Texty

Ustanovení čl. 5 odst. 3 druhého pododstavce Smlouvy o Evropské unii (Smlouva o EU) 
stanoví dvě pravidla.

Prvním je pravidlo jednat. Toto pravidlo je ustanoveno pro orgány Unie. Orgány Unie musí 
dodržovat „zásadu subsidiarity v souladu s Protokolem o používání zásad subsidiarity 
a proporcionality“1.

Druhým je pravidlo kontrolovat. Toto pravidlo se vztahuje na orgány členských států. 
„Vnitrostátní parlamenty dbají na dodržování zásady subsidiarity v souladu s postupem 
uvedeným v tomto protokolu.“

Protokol (č. 1) přiložený ke Smlouvě o EU vymezuje úlohu vnitrostátních parlamentů 
v Evropské unii. Ve svém čl. 2 třetím pododstavci upřesňuje že „návrhy legislativních aktů 
pocházející od Komise postoupí Komise přímo vnitrostátním parlamentům, a to současně jako 
Evropskému parlamentu a Radě“.

Tento protokol dodává ve svém čl. 3 prvním pododstavci, že „vnitrostátní parlamenty mohou 
zaslat postupem uvedeným v Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality 
předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko k tomu, zda je 
návrh legislativního aktu v souladu se zásadou subsidiarity“2.

Protokol (č. 2) se věnuje „používání zásad subsidiarity a proporcionality“ a systému kontroly 
používání těchto zásad (preambule protokolu).

Ve svém čl. 6 prvním pododstavci upřesňuje, že „ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení 
návrhu legislativního aktu v úředních jazycích Unie může každý vnitrostátní parlament nebo 
kterákoli komora vnitrostátního parlamentu zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady 
                                               
1 Ustanovení čl. 5, odst. 3 Smlouvy o EU upřesňuje, že „podle zásady subsidiarity 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 na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího 
rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie“.
2 Pro komentář k těmto ustanovením viz F. Delpérée a F. Dopagne, Le dialogue parlementaire Belgique-Europe, 
s předmluvou W. Martense, Brusel, Bruylant, 2010.
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a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se 
zásadou subsidiarity. Je věcí vnitrostátního parlamentu nebo komory vnitrostátního 
parlamentu případně konzultovat regionální parlamenty, které mají normotvornou pravomoc.“

Mimoto nelze přehlížet skutečnost, že Belgie ke svému podpisu Lisabonské smlouvy připojila 
prohlášení „o vnitrostátních parlamentech“. Toto prohlášení nese číslo 51. Belgie upřesňuje, 
že „podle jejího ústavního práva jak Sněmovna zastupitelů a Senát Federálního parlamentu, 
tak i parlamentní shromáždění společenství a regionů jednají, z hlediska pravomocí 
vykonávaných Unií, jako složky vnitrostátního parlamentního systému nebo jako komory 
vnitrostátního parlamentu“.

Na základě textů, které byly právě uvedeny, byl Senátu dne 20. října 2011 postoupen návrh 
evropského nařízení ze dne 11. října 2011 o společné právní úpravě prodeje 
(KOM(2011) 635).

Návrh byl předán výboru pro spravedlnost. Tento výbor ho projednal během svých schůzí ve 
dnech 22. a 29. listopadu a 6. prosince. Výbor uspořádal slyšení a zápis z těchto slyšení je 
uveden v příloze ke zprávě (dokument Senátu, č. 5-1382/1). Obdržel rovněž písemné 
příspěvky od profesora Patricka Wéryho, organizace sdružující advokátní komory 
francouzsky a německy hovořících advokátů Ordre des barreaux francophones et 
germanophone (Benoît Kohi a Denis Philippe) a organizace sdružující advokátní komory 
nizozemsky hovořících advokátů Orde van Vlaamse Balies (Eddy Boydens); tyto příspěvky 
jsou rovněž uvedeny v příloze zprávy.

Je třeba připomenout, že lhůta stanovená pro předložení stanoviska k dodržení zásady 
subsidiarity vyprší dne 12. prosince 2011.

Oddíl 2. Metodické úvahy

Parlamentní shromáždění, které má předložit stanovisko k souladu návrhu legislativního aktu 
se zásadou subsidiarity, se musí řídit dvěma metodickými pravidly. První má právní povahu, 
druhé je spíše politické.

Z právního hlediska je nutné přiřadit ověření souladu jeho prvotní smysl, tj. konfrontovat dvě 
dotčené právní normy – jednak ustanovení navrhovaného textu a jednak ustanovení Smlouvy 
– se zásadou subsidiarity. Toto srovnání musí vést k právnímu posouzení platnosti 
provedeného legislativního postupu. Pokud by se na základě této analýzy ukázalo, že 
navrhovaný text není v souladu se zásadou subsidiarity, a pokud by k tomuto posouzení 
dospěla i ostatní parlamentní shromáždění, autor textu musí přistoupit k novému přezkumu 
svého návrhu.

Z politického hlediska parlamentnímu shromáždění samozřejmě náleží, aby se vyjádřilo podle 
kritérií politického rozhodování, jimiž se běžně řídí – neboť platí, že volení zástupci zpravidla 
musí posuzovat určitý návrh na základě čistě politických kritérií. Stejně jako Sněmovna 
zastupitelů ani Senát neopomněl – při příležitosti přezkumu pilotního projektu sestaveného 
Konferencí výborů pro evropské záležitosti (COSAC) ke „třetímu železničnímu balíčku“ –
zdůraznit politickou povahu kontroly, jež by měla být v této chvíli provedena.

Kontrola týkající se subsidiarity nabízí shromáždění možnost vyjádřit myšlenku, že 
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subsidiarita vyplývá z obecného uspořádání pravomocí v Evropské unii. Dává mu možnost 
naznačit, že podle něj je velmi nutné pochopit ustanovení Smlouvy, která uvádějí, že politická 
rozhodnutí mají být přijímána „nejblíže občanům Unie“ (preambule protokolu (č. 2)).

Za těchto podmínek parlamentní shromáždění dospělo při kontrole týkající se subsidiarity ke 
třem různým otázkám1:

a. Otázka pravomoci. Jestliže evropské orgány sestavují legislativní akt, pohybují se stále 
v rámci své oblasti působnosti? Lze ve Smlouvách nalézt východisko, na jehož základě 
mohou v této oblasti zasahovat?

b. Otázka relevance. Odpovídá legislativní akt, tak jak je sestaven, náležitým způsobem na 
problém, který má řešit? Je navrhované opatření vhodné? Umožňuje nebo usnadňuje toto 
opatření splnění cíle, o nějž evropské orgány usilují?

c. Otázka blízkosti občanům. Respektuje navrhovaný legislativní akt v dostatečné míře 
iniciativy a intervence vnitrostátních orgánů? Nebylo by možné dosáhnout stejných výsledků 
prostřednictvím intervence členských států? Odůvodňují „rozsah či účinky zamýšlené 
činnosti“ intervenci na evropské úrovni v této oblasti?

Parlamentním shromážděním naproti tomu nenáleží, aby se při takové příležitosti vyjadřovala 
k obsahu návrhu nařízení a zdůrazňovala jeho výhody či nevýhody2.

Oddíl 3. Předmět návrhu nařízení

Cílem návrhu evropského nařízení o společné evropské právní úpravě prodeje je přispět 
k dobrému fungování vnitřního trhu vytvořením jednotného a nepovinného souboru pravidel 
smluvního práva.

Návrh se zaměřuje jak na obchodníky, tak na občany. Obchodníci se musí podílet na 
rozšiřování přeshraničního obchodu. Občany je třeba povzbuzovat, aby za podmínek vyššího 
pohodlí a větší bezpečnosti přistupovali k přeshraničnímu nakupování. Návrh se tedy týká jak 
smluv o prodeji uzavřených mezi obchodníky, tak smluv uzavřených mezi obchodníkem 
a spotřebiteli.

Měla by vzniknout samostatná a jednotná právní úprava. Tato právní úprava by se 
vyznačovala svojí fakultativní povahou. Byla by použitelná pouze za podmínky, že s jejím 
uplatňováním souhlasí obě strany, které se účastní přeshraniční transakce. Představovala by 
„sekundární systém smluvního práva“, které by spadalo do rámce vnitrostátního práva 
každého členského státu a existovalo by vedle primárního režimu, který budou i nadále 
představovat občanský zákoník (články 1582 až 1701) a kogentní pravidla, jimiž se řídí režim 
spotřeby.

Přijetí tohoto volitelného systému by umožnilo odstranit některé překážky, které vyplývají 
z rozdílů mezi právními systémy v oblasti smluvního práva, zejména pokud jde o kupní 
                                               
1 K tomuto tématu viz Le principe de subsidiarité, Brusel, Bruylant, 2000 a L'Europe de la subsidiarité (pod 
vedením M. Verdussena), Brusel, Bruylant, 2000.
2 „Není třeba obávat se,“ píše profesor Wéry, „že obchodník by v praxi (vnucoval) svoji vůli spotřebiteli a že by 
spotřebitel konfrontovaný s nabídkou smlouvy neměl žádný prostor pro vyjednávání?“
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smlouvy. Mohlo by to naznačovat další postup pro harmonizaci závazkového práva obecně.

Oddíl 4. Analýza souladu

S ohledem na formulované metodické připomínky výbor přešetřil návrh evropského nařízení, 
který spadá pod jeho kontrolu, a učinil tak ze tří úhlů pohledu.

4.1. Co se týče analýzy pravomoci, ukazuje se, že Smlouvy neobsahují zvláštní ustanovení, 
jež by umožňovala přijmout právní režim, který by bylo možné začlenit do práva členských 
států, aniž by bylo nutné provádět změny v základních ustanoveních.

Cílem navrhovaného právního předpisu není nahradit vnitrostátní právní předpisy. Jeho 
záměrem není ani harmonizovat jejich ustanovení. Cílem navrhovaného právního předpisu je 
vytvořit nový právní nástroj, který existuje vedle právního nástroje obsaženého v každé 
vnitrostátní právní úpravě a ve velké míře mu konkuruje.

Autoři návrhu svůj zásah zakládají na čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Cílem tohoto 
ustanovení je zajistit „sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, 
jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu“. V odstavci 3 téhož článku je 
upřesněno, že Komise musí ve svých návrzích, jež sestavuje zejména v oblasti ochrany 
spotřebitele, vycházet „z vysoké úrovně ochrany“.

Tento návrh však nespadá do rámce sbližování vnitrostátních právních předpisů. Autoři by 
museli zvolit jiný právní základ, např. článek 352 Smlouvy o fungování EU, který Unii 
opravňuje přijmout „vhodná ustanovení“, ukáže-li se, že „k dosažení některého z cílů 
stanovených Smlouvami je nezbytná určitá činnost Unie v rámci politik vymezených 
Smlouvami, které však k této činnosti neposkytují nezbytné pravomoci“.

V tomto případě by autoři návrhu museli získat jednomyslný souhlas členských států. Tím, že 
chybně odkazují na článek 114 Smlouvy o fungování EU, narušují evropský legislativní 
proces. Kromě toho rovněž přemísťují centrum politického rozhodování v rámci Unie.

4.2. Co se týče analýzy relevance, výbor konstatuje, že v otázce přeshraničních transakcí 
může mít intervence evropských orgánů účinek, kterého by vnitrostátní právní předpisy 
nemohly v rámci právního systému omezeného na vnitrostátní právo dosáhnout. Taková 
intervence může přispět ke zjednodušení a lepšímu zajištění přeshraničních transakcí pro pět 
set milionů občanů.

Tento cíl je platný. Je součástí toho, o co Evropská unie může a dokonce musí usilovat. Je 
však možné položit si otázku, zda jsou použité prostředky pro dosažení tohoto cíle skutečně 
nejvhodnější. Navrhovaný právní předpis by totiž mohl řadě hospodářských subjektů nabízet 
pohodlný prostředek, jak obejít kogentní pravidla, která jsou součástí vnitrostátních právních 
přepisů.

Profesor Patrick Wéry – který předložil studii, jež návrh nařízení bez pochyby podporuje –
neopomněl zdůraznit: „V důvodové zprávě se uvádí: ‚společná evropská právní úprava 
prodeje by v souladu s čl. 114 odst. 3 SFEU zajistila vysokou úroveň ochrany spotřebitele 
tím, že by zavedla vlastní soubor kogentních pravidel, která zachovávají nebo zdokonalují 
úroveň ochrany, kterou spotřebitelé využívají v rámci stávajícího práva EU v oblasti ochrany 
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spotřebitelů.�“

Dodává však: „S ohledem na belgické pozitivní právo lze o správnosti tohoto tvrzení 
pochybovat. Příklad nepřiměřených smluvních podmínek mezi obchodníkem a spotřebitelem 
je výmluvný.“ Na závěr uvádí, že návrh zajišťuje „menší ochranu“, než jakou zajišťuje 
belgická právní úprava, která tak činí zejména prostřednictvím zákona ze dne 6. dubna 2010 
o tržní praxi a ochraně spotřebitelů.

Tento závěr naznačuje, že návrh nařízení nedosahuje cílů, které si vědomě stanovil.

4.3. Co se týče analýzy blízkosti občanům, lze si položit otázku, zda autoři návrhu evropského 
nařízení dostatečně prokáží, že legislativní akt, který navrhují, může uspět v rámci analýzy 
subsidiarity.

I když mají dokázat, že evropská intervence v oblasti právní úpravy prodeje by byla účinnější 
a lépe by přispěla k rozvoji jednotného trhu, ještě nepředložili kvantitativní analýzu, jež by 
podložila jejich základní postoj.

Tvrzení, podle něhož „Unie má lepší postavení pro řešení problémů týkajících se právní 
roztříštěnosti“ (poznámka profesora Wéryho) není sama o sobě postačující, ledaže bychom na 
základě určitého důkazu dospěli k názoru, že bez ohledu na záruky obsažené v právních 
předpisech členských států by evropské nařízení bylo vhodnějším způsobem, jak v této oblasti 
zavést jednotný právní režim.

Zdá se, že autoři neberou v potaz dopad směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů (Úřední 
věstník Evropské unie, 22. listopadu 2011), která ještě není provedena do vnitrostátních 
právních předpisů. Neuvádějí, jakým způsobem je možné sladit ustanovení navrhovaného 
nařízení s ustanoveními nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové 
vztahy (Řím I).

Autoři nepředkládají ani žádný důkaz, že tento dvacátý osmý režim – který je nazýván 
„volitelným“ – lépe poslouží zájmům výrobců či zájmům spotřebitelů tím, že se připojí 
k dvaceti sedmi právním režimům platným ve členských státech a bude jim konkurovat.

Harmonizace právních předpisů týkajících se ochrany spotřebitele je úspěchem. Svých cílů 
musí dosahovat s větší jistotou a účinností, než jakou nabízí minimální režim ochrany, který 
je podle návrhu fakultativní.

Oddíl 5. Závěr výboru pro spravedlnost

S ohledem na předchozí připomínky, zejména ty, které se týkají pravomoci orgánů Evropské 
unie, je výbor toho názoru, že návrh nařízení, jenž mu byl předložen ke kontrole, porušuje 
zásadu subsidiarity. Návrh vytváří konkurenci mezi různými právními režimy, zatímco jeho 
cílem by měl být boj proti nepříznivým účinkům, které vyplývají z rozdílných právních úprav, 
nebo alespoň jejich zmírňování. Měl by být přezkoumán, aby bylo možné reagovat na 
jednotlivé námitky, které byly právě zmíněny.


