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(100/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o spoločnom európskom kúpnom práve
(KOM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Na základe 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 dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe nájdete odôvodnené stanovisko Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva k vyššie 
uvedenému návrhu. 
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Odôvodnené stanovisko Dolnej snemovne

predložené predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie podľa článku 6 protokolu 

č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

k návrhu nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve pre

Európsku úniu1

Zmluvný rámec na účely posúdenia dodržiavania zásady subsidiarity

1. Zásada subsidiarity vychádza zo želania zaistiť, aby sa všetky rozhodnutia prijímali čo 

najbližšie k občanom EÚ. Je vymedzená v článku 5 ods. 2 ZEÚ:

„Podľa zásady subsidiarity 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 na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej 

úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie 

dosiahnuť na úrovni Únie.“

2. Inštitúcie EÚ musia zabezpečiť „trvalé dodržiavanie“2 zásady subsidiarity tak, ako je to 

stanovené v protokole č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality. 

3. Predtým, ako Komisia navrhne legislatívny akt, musí uskutočniť rozsiahle konzultácie. V 

prípade potreby sa v takýchto konzultáciách zohľadní regionálny a miestny rozmer.3

4. Na základe článku 5 protokolu č. 2 by mal každý návrh legislatívneho aktu obsahovať 

dôvodovú správu, na základe ktorej je možné vyhodnotiť jeho súlad so zásadami subsidiarity 

a proporcionality. Dôvodová správa by mala obsahovať:

—  odhad finančného dosahu návrhu;

                                               
1 15429/11, KOM(2011)0635.
2 Článok 1 protokolu č. 2.
3 Článok 2 protokolu č. 2.
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— v prípade smernice zhodnotenie dôsledkov návrhu pre vnútroštátne a v prípade potreby aj 

regionálne právne predpisy  a

— kvalitatívne, a ak je to možné, aj kvantitatívne zdôvodnenie príčin vedúcich k záveru, že 

cieľ EÚ sa dá lepšie dosiahnuť na úrovni EÚ.

V dôvodovej správe by mala byť tiež preukázaná vedomosť o tom, že je žiaduce, aby sa 

akákoľvek finančná alebo administratívna záťaž EÚ, národných vlád, regionálnych alebo 

miestnych orgánov, hospodárskych subjektov a občanov udržala na čo najnižšej úrovni 

primeranej sledovanému cieľu.

5. Na základe článku 5 ods. 2 a článku 12 písm. b) ZEÚ národné parlamenty dohliadajú na 

dodržiavanie zásady subsidiarity v súlade s postupmi ustanovenými v protokole č. 2, 

konkrétne s postupom odôvodneného stanoviska.

Predchádzajúci protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality

6. Predchádzajúci protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojený 

k Amsterdamskej zmluve poskytoval užitočné usmernenie týkajúce sa spôsobu uplatňovania 

zásady subsidiarity. Toto usmernenie je aj naďalej významným ukazovateľom dodržiavania 

subsidiarity:

„Aby boli konania Spoločenstva odôvodnené, musia byť splnené oba aspekty zásady 

subsidiarity: ciele navrhovaného konania nemožno v dostatočnom rozsahu dosiahnuť 

krokmi členských štátov v rámci ich vnútroštátneho ústavného systému, a možno ich 

preto lepšie dosiahnuť konaním zo strany Spoločenstva.“

„Na preskúmanie, či je vyššie uvedená podmienka splnená, treba použiť tieto 

usmernenia:

• zvažovaná otázka má nadnárodný aspekt, ktorý nemožno uspokojujúco upraviť 

konaniami členských štátov; 
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• konanie členských štátov alebo nekonanie Spoločenstva by bolo v rozpore 

s požiadavkami zmluvy (napríklad s potrebou napraviť narušenie súťaže alebo 

vyhnúť sa skrytým obmedzeniam obchodu alebo posilniť hospodársku 

a sociálnu súdržnosť) alebo by inak významne poškodilo záujmy členských 

štátov;

• konanie na úrovni Spoločenstva by prinieslo jasné výhody z dôvodu jeho 

rozsahu alebo účinkov v porovnaní s konaním na úrovni členských štátov.“1

Navrhovaný právny predpis

7. Obsah navrhovaného nariadenia je podrobne vymedzený v správe Európskeho regulačného 

výboru, ku ktorej je priložené toto odôvodnené stanovisko. Preto uvádzame iba stanovený 

cieľ návrhu a dôvody opatrení na úrovni EÚ namiesto opatrení na úrovni členských štátov.

Cieľ

8. V dôvodovej správe Komisie sa opisuje cieľ návrhu takto:

„Celkovým cieľom tohto návrhu je dosiahnuť zlepšenia v rámci vytvárania 

a fungovania vnútorného trhu prostredníctvom uľahčení zameraných na rozšírenie 

cezhraničného obchodu pre podnikateľov a cezhraničných nákupov pre spotrebiteľov. 

Tento cieľ možno dosiahnuť tak, že sa sprístupní samostatný, jednotný súbor pravidiel 

zmluvného práva obsahujúci ustanovenia na ochranu spotrebiteľa – spoločné európske 

kúpne právo, ktoré sa bude považovať za druhý systém zmluvného práva v rámci 

vnútroštátneho právneho poriadku každého členského štátu.“2

Subsidiarita

                                               
1 Článok 5.
2 Strana 4 dôvodovej správy Komisie.
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9. V dôvodovej správe Komisie sa rieši zásada subsidiarity v týchto súvislostiach: „Cieľ 

návrhu – prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, že sa sprístupní jednotný 

súbor pravidiel zmluvného práva, ktorý sa bude uplatňovať na základe dobrovoľnosti – má 

jasný cezhraničný rozmer a členské štáty ho nemôžu uspokojivo dosiahnuť v rámci vlastných 

vnútroštátnych systémov.

Dokým budú rozdiely medzi vnútroštátnymi systémami zmluvného práva viesť 

k značným dodatočným transakčným nákladom pri cezhraničných transakciách, nebude 

možné úplne splniť cieľ dotvorenia vnútorného trhu prostredníctvom uľahčenia 

rozšírenia cezhraničného obchodu pre obchodníkov a cezhraničných nákupov pre 

spotrebiteľov.

Členské štáty by prijímaním nekoordinovaných opatrení na vnútroštátnej úrovni neboli 

schopné odstrániť dodatočné transakčné náklady a právnu komplexnosť, ktoré 

vyplývajú z rozdielov medzi vnútroštátnymi systémami zmluvného práva a ktoré 

postihujú obchodníkov pri cezhraničnom obchode v rámci EÚ. Spotrebitelia by naďalej 

mali obmedzený výber a prístup k produktom z iných členských štátov. Okrem toho by 

im chýbala dôvera, ktorá vyplýva z poznania svojich práv.

Cieľ tohto návrhu sa preto dá lepšie dosiahnuť opatrením prijatým na úrovni Únie 

v súlade so zásadou subsidiarity. Európska únia má najlepšie postavenie na to, aby 

riešila problémy fragmentárnosti právneho rámca prijatím opatrenia v oblasti 

zmluvného práva na účely aproximácie pravidiel upravujúcich cezhraničné transakcie. 

Pravdepodobným dôsledkom trhového vývoja a toho, že pod jeho vplyvom budú 

členské štáty nezávisle prijímať opatrenia napríklad v rámci regulácie rozvíjajúceho sa

trhu s digitálnym obsahom, môže byť, že budú narastať rozdiely v regulačnom rámci 

spôsobujúce zvýšenie transakčných nákladov, ako aj prípadné medzery v ochrane 

spotrebiteľov.“1

10. Posúdenie vplyvu predložené Komisiou rieši zásadu subsidiarity v týchto súvislostiach:

                                               
1 Strana 9.
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„Táto iniciatíva je v súlade so zásadou subsidiarity z viacerých dôvodov. Ciele podpory 

rozšírenia cezhraničného obchodu pre podnikateľov a nákupov spotrebiteľov na 

vnútornom trhu sa nemôžu úplne dosiahnuť, pokiaľ podnikatelia a spotrebitelia nebudú 

môcť používať pri svojich cezhraničných transakciách jednotný súbor pravidiel 

zmluvného práva. Súčasný legislatívny rámec je nedostatočný, keďže neobsahuje 

jednotný súbor základných pravidiel, ktorý by sa vzťahoval na celé trvanie danej 

cezhraničnej zmluvy. Keďže okrem toho sa trendy na trhu vyvíjajú a podnecujú členské 

štáty, aby prijímali opatrenia nezávisle (napríklad regulovanie výrobkov s digitálnym 

obsahom), regulačné rozdiely narastajú a vedú k zvýšeným transakčným nákladom 

a právnej zložitosti pre podnikateľov, ako aj neistote, čo postihuje podnikateľov 

i spotrebiteľov zapojených do cezhraničných transakcií.“

„Viaceré zainteresované strany uviedli, že existencia rozdielov v zmluvnom práve vedie 

k právnej fragmentácii, ktorá môže mať vplyv na fungovanie vnútorného trhu. To môže 

mať za následok zvýšené transakčné náklady a právnu neistotu pre podniky, ako aj 

nedostatočnú dôveru spotrebiteľov. Únia dokáže najlepšie riešiť prekážky fungovania 

vnútorného trhu, pretože majú jasný cezhraničný rozmer. Presnejšie povedané, má 

najlepšie postavenie na to, aby sa zaoberala prekážkami týkajúcimi sa zmluvného práva 

vypracovaním jednotného súboru základných pravidiel zmluvného práva. Prispeje to 

k zvýšeniu pridanej hodnoty existujúceho právneho rámca tým, že sa tieto pravidlá 

vytvoria pre spotrebiteľov a podnikateľov zapojených do cezhraničných transakcií.“1

Aspekty nariadenia, ktoré nie sú v súlade so zásadou subsidiarity

11. Dolná snemovňa sa domnieva, že návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom 

práve pre EÚ nie je v súlade buď s procesnými povinnosťami, ktoré Komisii ukladá protokol 

č. 2, alebo so zásadou subsidiarity z nasledujúcich hľadísk:

                                               
1 Strana 22.
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i) Porušenie základnej procesnej podmienky 

12. Dôvodová správa Komisie ani posúdenie vplyvu neobsahujú „dôvodovú správu, na 

základe ktorej je možné vyhodnotiť súlad so zásadou subsidiarity“ (a proporcionality), ako sa 

vyžaduje v článku 5 protokolu č. 2 ZFEÚ, ktorého znenie sa uvádza v článku 4 tohto 

odôvodneného stanoviska.

13. V článku 5 Zmluvy o EÚ sa predpokladá, že takéto rozhodnutia by sa mali prijímať tak, 

aby boli čo najbližšie občanom EÚ. Odchýlenie sa od tohto predpokladu by sa nemalo 

považovať za samozrejmosť, ale malo by byť dostatočne podrobne a jasne odôvodnené, aby 

občan EÚ a jeho volení zástupcovia dokázali pochopiť kvalitatívne a kvantitatívne dôvody 

vedúce k záveru, že „že cieľ Únie sa dá lepšie dosiahnuť na úrovni Únie“.1

14. Informácie, ktoré získal Európsky regulačný výbor, dokazujú, že tento návrh bude mať 

okrem iného pravdepodobne značný priamy alebo nepriamy dosah na vnútroštátne pravidlá 

zmluvného práva, ako aj na vnútroštátne systémy ochrany práv spotrebiteľa, právnu 

jednoznačnosť a istotu cezhraničných zmlúv o kúpe tovaru a na náklady, ktoré znášajú 

podniky. Úryvky z odsekov 9 a 10 tohto odôvodneného stanoviska poukazujú na to, že žiadna 

z vyššie uvedených otázok sa neuvádza v posúdení Komisie, ktorého cieľom je vyhodnotiť, či 

je tento návrh v súlade so zásadou subsidiarity, v dôsledku čoho je pre národné parlamenty 

veľmi ťažké vyhodnotiť súlad so zásadou subsidiarity do ôsmich týždňov, ktoré majú na 

predloženie odôvodneného stanoviska. (Dolnej snemovni v tomto prípade veľmi pomohli 

stanoviská, ktoré im zaslali zastupiteľské organizácie v Spojenom kráľovstve.) Skutočnosť, že 

Komisia nepredložila podrobné stanovisko, predstavuje podľa Dolnej snemovne porušenie 

základnej procesnej podmienky uvedenej v protokole č. 2.

16. Prístup Komisie pri zohľadňovaní zásady subsidiarity vyvoláva obavy nielen v Dolnej 

snemovni, ale aj vo všetkých národných parlamentoch členských štátov EÚ. Dolná snemovňa 

upozorňuje na odsek 2.3 Príspevku z XLVI. Konferencie výborov pre európske záležitosti 

(COSAC):

                                               
1 Článok 5 protokolu č. 2.
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„V súlade s článkom 5 protokolu č. 2 COSAC zdôrazňuje, že na to, aby národné 

parlamenty mohli vykonávať právomoci, ktoré im boli zverené, je nevyhnutné, aby sa 

umožnilo hodnotenie finančných účinkov návrhov legislatívnych aktov EÚ, a v prípade 

smerníc aj hodnotenie dôsledkov pre vnútroštátne právne systémy. Okrem toho COSAC 

pripomína, že návrhy legislatívnych aktov EÚ by mali byť oprávnené na základe 

kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov. COSAC konštatuje, že analýzy 

subsidiarity v dôvodových správach Komisie dodnes nesplnili požiadavky článku 5.“

ii) Nedodržanie zásady subsidiarity

17. Súlad tohto cieľa so zásadou subsidiarity sa posudzuje na základe usmernenia uvedeného 

v odseku 6.

18. Je samozrejmé, že fakultatívne kúpne právo spoločné pre všetky členské štáty sa dá lepšie 

zabezpečiť na úrovni EÚ ako na vnútroštátnej úrovni. To si však vyžaduje predpoklad, že 

navrhované spoločné európske kúpne právo a) je nevyhnutné a b) prinesie jasné výhody 

z dôvodu svojho rozsahu a účinkov v porovnaní s opatreniami na úrovni členských štátov.

Obe tieto požiadavky musia byť splnené, aby sa dosiahol súlad so zásadou subsidiarity. Na 

základe preskúmaných dôkazov Dolná snemovňa pochybuje o tom, že tieto požiadavky boli 

splnené.

Nevyhnutnosť

19. Z prieskumov, ktoré vykonali organizácie Which? a Consumer Focus, nevyplýva, že 

rozdiely v zmluvnom práve bránia spotrebiteľom a podnikom v tom, aby sa vo veľkej miere 

zapájali do cezhraničného obchodu. Ich závery vychádzajú aj z analýzy štatistík, ktorú 

predložila Komisia.1

20. Organizácia Which? uvádza, že v nedávnom prieskume Eurobarometra 80 % spoločností 

uviedlo, že ich nikdy neodradili alebo ich len veľmi zriedkavo odradili prekážky týkajúce sa 
                                               
1 Podrobné stanoviská zastupiteľských organizácií a informácie vlády pre Parlament vo forme dôvodovej správy 
sú uvedené v úplnom znení v správe Európskeho regulačného výboru z 23. novembra 2011, ku ktorej je 
priložené toto odôvodnené stanovisko.  
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spotrebiteľského zmluvného práva. 72 % spoločností uviedlo, že potreba prispôsobiť sa 

rozdielnym pravidlám ochrany spotrebiteľa v rámci zahraničného zmluvného práva alebo 

dodržať ich nemá žiadny alebo iba minimálny vplyv na ich rozhodnutie uskutočňovať 

cezhraničný predaj pre spotrebiteľov z iných členských štátov EÚ. Okrem toho 79 % 

spoločností uviedlo, že jednotné európske spotrebiteľské zmluvné právo nezmení alebo iba 

mierne zvýši objem cezhraničných operácií. Iné prieskumy Komisie naopak poukazujú na to, 

že spotrebitelia majú pri nákupe v zahraničí najväčšie obavy z podvodu (62 %) a z toho, ako 

postupovať v prípade, že vznikne problém (59 %). Nový prieskum organizácie Which? 

potvrdzuje tieto skutočnosti. Viac ako polovica spotrebiteľov, ktorí sa zúčastnili na 

prieskume, uviedli obavu z postupu v prípade nečakaných komplikácií ako hlavný dôvod,

prečo nenakupujú tovar u maloobchodníkov mimo Spojeného kráľovstva.

21. Organizácia Consumer Focus uvádza, že:

• z hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov, ktorú predložila Komisia v marci 

2011, vyplýva, že hlavné dôvody nedostatočného cezhraničného obchodu sú 

praktické. 62 % spotrebiteľov uviedlo obavy z podvodu, 59 % obavy z toho, ako 

postupovať v prípade, že vznikne problém, a 49 % obavy týkajúce sa dovozu 

tovaru;

• z kvalitatívneho prieskumu Eurobarometra týkajúceho sa prekážok, s ktorými sa 

občania stretávajú na vnútornom trhu (september 2011), vyplýva, že prvoradým 

dôvodom, prečo spotrebitelia nenakupujú v zahraničí, je to, že radšej nakupujú 

miestne výrobky; a

• zo správy Komisie o elektronickom cezhraničnom obchode vyplýva, že 71 % 

spotrebiteľov sa domnieva, že je ťažšie riešiť problémy pri nákupe 

u poskytovateľov so sídlom v inom členskom štáte EÚ.

22. Tieto zistenia potvrdil i samotný výskum organizácie Consumer Focus. Pri svojom 

prieskume metódou testovacích nákupov, ktorý vykonala spolu so spotrebiteľskými

organizáciami z 11 krajín a ktorý bol zameraný na skúsenosti spotrebiteľov s nákupom tovaru 
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a služieb cez mobilný telefón, organizácia poukázala na nedostatky vo zverejňovaní 

informácií. Za nedostatočné sa považuje i definovanie zodpovednosti obchodníkov 

v transakčnom reťazci, vybavovanie sťažností a možnosť nápravy a medzi nedostatky patria 

aj problémy s platením.

23. Zveličovaný sa zdá byť aj vplyv rozdielov v spotrebiteľskom zmluvnom práve na 

rozhodovanie podnikov zúčastniť sa na cezhraničnom obchode. Z posúdenia vplyvu, ktoré 

vypracovala Komisia1 , vyplýva, že iba 7 % spoločností sa domnieva, že potreba prispôsobiť 

sa rozdielnym pravidlám ochrany spotrebiteľa v rámci zahraničného zmluvného práva alebo 

dodržať ich má značný vplyv na ich rozhodnutie predávať výrobky spotrebiteľom z iných 

krajín EÚ. Je prekvapujúce, že takýto dôležitý štatistický údaj nie je uvedený v príslušnom 

odseku posúdenia vplyvu, ale v poznámke pod čiarou. Znenie vety v príslušnom odseku je 

nesprávne:

„38 % spoločností so skúsenosťami v oblasti cezhraničného obchodu alebo záujmom 

o cezhraničný obchod uviedlo, že považuje za prekážku potrebu prispôsobiť sa 

rozdielnym pravidlám ochrany spotrebiteľa v rámci zahraničného zmluvného práva 

alebo tieto pravidlá dodržiavať.“

24. V nedávnom prieskume Flash Eurobarometer (č. 300) takmer 80 % obchodníkov uviedlo, 

že harmonizácia spotrebiteľského práva v EÚ by mala len minimálny alebo žiadny vplyv na 

ich cezhraničný obchod. Podľa prieskumu Flash Eurobarometer č. 321 takmer 90 % 

obchodníkov nikdy neodmietlo alebo len zriedkavo odmietlo predať svoje výrobky 

spotrebiteľom z iného štátu EÚ z dôvodu rozdielnych pravidiel ochrany spotrebiteľa v rámci 

zmluvného práva ich krajiny.

25. Organizácia Consumer Focus dospela k záveru, že Komisia neposkytla presvedčujúce 

dôkazy na podporu svojej pozície, že tento nový nástroj zmluvného práva EÚ prispeje 

k splneniu cieľa Komisie týkajúceho sa posilnenia cezhraničného obchodu. V jej prieskume 

                                               
1 Strana 13, poznámka pod čiarou č. 55.
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sa uvádza, že existujú oveľa väčšie prekážky, ktorým sú vystavení spotrebitelia a podniky pri 

cezhraničnom obchode, než rozdiely v zmluvnom práve.

26. Z prieskumu Zväzu malých podnikov, ktorý podporuje tento návrh, vyplýva, že iba 18 % 

podnikov uviedlo, že tento návrh by im pomohol. Štvrtina členov Zväzu malých podnikov 

vykonáva cezhraničný obchod, z toho 87 % s inými krajinami EÚ, pričom iba 14 % z nich 

uviedlo, že právne prekážky bránia cezhraničnému obchodu.

Jasné výhody z dôvodu rozsahu a účinkov

27. Existuje viacero obáv, ktoré vyjadrili zastupiteľské organizácie v Spojenom kráľovstve, 

ako aj vláda Spojeného kráľovstva vo svojej dôvodovej správe zaslanej Parlamentu 

31. októbra a ktoré sa navzájom prekrývajú. Tieto obavy vyvolávajú pochybnosti o tom, či 

možno splniť legislatívny zámer „podporiť rozšírenie cezhraničného obchodu pre 

podnikateľov a cezhraničných nákupov spotrebiteľov“ s cieľom uľahčiť cezhraničné nákupy 

spotrebiteľov, a teda aj pochybnosti o tom, či opatrenia na úrovni EÚ budú účinnejšie než 

opatrenia na úrovni členských štátov.

- Právna zložitosť

28. Po prvé, spoločné európske kúpne právo by mohlo viesť k zvýšeniu právnej zložitosti.

Skutočnosť, že mnohé otázky uvedené v odôvodnení 27, ktoré majú vplyv na právne vzťahy 

medzi príslušnými stranami, sa v rámci tohto dobrovoľného systému neriešia, by mohla 

narušiť sledovaný cieľ odstrániť potrebu podnikov znášať transakčné náklady na právne 

poradenstvo týkajúce sa právnych predpisov inej krajiny. Právnici v Spojenom kráľovstve 

vyjadrili obavu, že tieto návrhy, ako sú sformulované, by mohli skôr spôsobiť väčší zmätok 

než znížiť mieru právnej zložitosti. Výnimky uvedené v odôvodnení 27 sú tieto:

„Všetky otázky zmluvného a mimozmluvného charakteru, ktoré spoločné európske kúpne 

právo neupravuje, sa riadia existujúcimi pravidlami vnútroštátneho práva mimo 

spoločného kúpneho práva, ktoré je rozhodné podľa nariadenia (ES) č. 593/2008 

a nariadenia (ES) č. 864/2007 alebo podľa akejkoľvek inej príslušnej kolíznej normy. 

Patria sem také otázky, ako je právna subjektivita, neplatnosť zmluvy v dôsledku 
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nespôsobilosti na právne úkony, nezákonnosti alebo nemorálnosti, určenie jazyka zmluvy, 

otázky zákazu diskriminácie, zastúpenie, prípady viacerých dlžníkov a veriteľov, zmena 

strán vrátane postúpenia, započítanie a spojenie, majetkové právo vrátane prevodu 

vlastníctva, právo duševného vlastníctva a právo občianskoprávnych deliktov. Okrem toho 

otázka, či súbežné nároky vyplývajúce zo zmluvnej a mimozmluvnej zodpovednosti môžu 

byť predmetom jedného konania, nepatrí do rozsahu pôsobnosti spoločného európskeho 

kúpneho práva.“

- Právna istota

29. Aby sa uplatňoval jednotný právny poriadok v celej EÚ, musí existovať jednotná 

interpretácia európskeho kúpneho práva. V návrhu sa však neuvádza žiadny postup ako to 

docieliť. V článku 14 sa členským štátom ukladá povinnosť oznamovať konečné rozhodnutia 

ich súdov, ktorými sa vykladajú ustanovenia spoločného európskeho kúpneho práva alebo 

akékoľvek iné ustanovenie tohto nariadenia. Komisia vytvorí databázu takýchto rozhodnutí. 

Databáza rozhodnutí však nebude predstavovať právny precedens pre vnútroštátne súdy, ktoré 

sú zodpovedné za interpretáciu a uplatňovanie spoločného európskeho kúpneho práva.

Právnici v Spojenom kráľovstve sa domnievajú, že z dôvodu chýbajúceho zdroja judikatúry 

sa bude toto právo v jednotlivých členských štátoch vykladať a uplatňovať rozdielne. To 

povedie skôr k zvýšeniu neistoty než k posilneniu jednoznačnosti v súvislosti s cezhraničnými 

nákupmi uskutočňovanými v rámci tohto nového nástroja, vyžiada si to právne poradenstvo, 

a teda naruší základný cieľ tohto návrhu.

- Práva spotrebiteľov

30. Zavedenie „fakultatívneho“ európskeho zmluvného práva by zvýšilo právnu neistotu 

a vyvolalo zmätok medzi spotrebiteľmi. Spotrebitelia budú vystavení situácii, v ktorej by sa 

na rovnaké výrobky uplatňovali rozdielne pravidlá v závislosti od toho, od koho ich kupujú, 

ako aj od sídla dodávateľa.

31. V súčasnosti sa môžu spotrebitelia nakupujúci na celom území EÚ stretnúť s rozdielnymi 

pravidlami, ale v nariadení Rím I (článok 6) sa stanovuje, že spotrebitelia vo všeobecnosti 

disponujú vyššou úrovňou ochrany v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Hoci 
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v návrhu nariadenia sa uvádza, že obe zmluvné strany musia súhlasiť s uplatnením zmluvy 

a že spotrebitelia musia byť požiadaní o to, aby poskytli výslovný súhlas, v skutočnosti je 

výber spotrebiteľa obmedzený – buď akceptuje zmluvu, ktorú mu ponúka dodávateľ, alebo 

výrobok nekúpi. Vytvorenie európskeho súboru právnych predpisov, podľa ktorých by mali 

podniky možnosť výberu, povedie k tomu, že i vnútroštátne právne predpisy v oblasti ochrany 

spotrebiteľa sa stanú „fakultatívnymi“.

32. Podľa článku 114 ods. 3 je Komisia pri vypracovávaní podobných návrhov týkajúcich sa 

vnútorného trhu povinná zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa. Dolná snemovňa 

opätovne zdôrazňuje, že na základe preskúmaných dôkazov sa domnieva, že existujú silné 

pochybnosti o tom, či tento návrh prispeje k dosiahnutiu uvedeného cieľa, a teda aj 

pochybnosti o tom, či opatrenia na úrovni EÚ prinesú väčšie výhody než opatrenia na úrovni 

členských štátov, ako to uvádza Komisia.

- Uplatňovanie na vnútroštátnej úrovni

33. V článku 13 sa stanovuje, že „členské štáty sa môžu rozhodnúť sprístupniť spoločné 

európske kúpne právo“ na výlučne vnútroštátnej úrovni a v prípade zmlúv uzatvorených 

medzi obchodníkmi, z ktorých ani jeden nie je malým ani stredným podnikom.

34. Dolná snemovňa má vážne pochybnosti o tom, či je vhodné začleniť do návrhu právneho 

predpisu EÚ, ktorého cieľom je lepšie fungovanie vnútorného trhu, benevolentné ustanovenie 

týkajúce sa vnútroštátnych zmlúv . Neexistuje žiadny dôkaz o tom, že tento článok je 

nevyhnutný na dosiahnutie cieľa tohto návrhu. V skutočnosti neexistuje ani dôkaz o tom, že 

toto ustanovenie nie je povinné. Z toho vyplýva obava, že prvoradým legislatívnym cieľom je 

vlastne nepriamy účinok tohto ustanovenia.

35. Táto otázka bola dobre vysvetlená v dôkazových materiáloch, ktoré predložila organizácia 
Which?:

„Existuje vážne riziko, že spoločné európske kúpne právo by mohlo nahradiť 

vnútroštátne právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa, keďže na základe návrhu 

Komisie majú členské štáty možnosť uplatňovať spoločné európske kúpne právo 

v prípade vnútroštátnych zmlúv. Okrem toho, ak ho obchodníci uplatňujú pri 
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cezhraničnom predaji, malo by pre nich zmysel začať ho uplatňovať aj v prípade 

vnútroštátnych zmlúv, ako sa to umožňuje v návrhu nariadenia, aby sa vyhli 

používaniu dvoch rozdielnych právnych systémov. Navyše, ak majú spoločnosti 

zúčastňujúce sa na cezhraničnom obchode konkurenčnú výhodu (pretože uplatňujú 

spoločné európske kúpne právo) oproti spoločnostiam, ktoré obchodujú iba na 

vnútroštátnej úrovni, môže to podnietiť domáce spoločnosti k tomu, aby tiež prešli 

k používaniu spoločného kúpneho práva. Akýkoľvek výsledok by de facto viedol 

k zákulisnej harmonizácii zmluvného práva.“

Záver
36. S ohľadom na uvedené dôvody Dolná snemovňa dospela k záveru, že tento návrh 
nerešpektuje zásadu subsidiarity.


