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A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a Németországi Szövetségi Köztársaság 
parlamentjének a fentebb megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

Német Szövetségi Parlament

Tisztelt Elnök úr!

A Német Szövetségi Parlament 2011. december 1-jén tartott 146. ülésén

a közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslattal kapcsolatban
– 15429/11. sz. tanácsi dokumentum; COM(2011)635 végleges –

az alábbi véleményt fogadta el:

Az A.5. sz. 17/7713-as dokumentumban foglalt tájékoztatás ismeretében az Európai Unióról 
szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 2. 
jegyzőkönyvnek a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 6. cikkével 
összhangban indokolással ellátott vélemény formájában a következő határozat született:

„A közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat” (COM(2011)635; 15429/11. sz. tanácsi dokumentum) a Német Szövetségi Parlament 
véleménye szerint nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével.

A Német Szövetségi Parlament a 17/4565-ös dokumentumban foglalt, a fogyasztók és a 
vállalkozások javára szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai 
választási lehetőségeiről szóló bizottsági zöld könyvről (COM(2010)348; 11961/10. sz. 
tanácsi dokumentum) szóló határozatára hivatkozik. 

Megerősíti azon meggyőződését, hogy a szerződési jogról – többek között különösen az 
adásvételi jogról – szóló uniós jogszabályok végrehajtása előtt hitelt érdemlő hatásvizsgálatot 
kell végrehajtani a várható jogi következmények, valamint a piacra és a fogyasztókra 
gyakorolt tényleges hatások tekintetében.

Indokolás:

1. Az Európai Unióról szóló szerződéshez (EUSZ) és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződéshez (EUMSZ) csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikke értelmében a nemzeti parlamentek indokolással 
ellátott vélemény keretében ismertethetik, hogy véleményük szerint egy adott jogalkotási 
javaslat miért nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével.

A Német Szövetségi Parlament úgy véli, hogy a nemzeti parlamentek által adott esetben 
alkalmazott vizsgálati megközelítést átfogóan kell értelmezni: az kiterjed a jogalap 
megválasztására, az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdése szerinti szűkebb értelemben vett 
szubszidiaritás elvének betartására, valamint az EUSZ 5. cikkének (4) bekezdése szerinti 
arányosság elvére.

Az Unió hatáskörmegosztás elve szerinti illetékessége szükségszerűen előzetes kérdést vet fel 
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a szubszidiaritás elve betartásának megvizsgálásával kapcsolatban. A hatásköri szabályok 
gyakran kiterjednek a szubszidiaritás és az arányosság elvének konkretizálására – a 
szubszidiaritás elvének külön megvizsgálása ezért gyakran ésszerű módon nem lenne 
lehetséges.

A Német Szövetségi Parlament úgy látja, hogy e jogi megközelítést a jogi szakirodalom nagy 
része alátámasztja (Hans Hofmann, Europäische Subsidiaritätskontrolle in Bundestag und 
Bundesrat, Das 8. Berliner Forum der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung (DGG), 
Zeitschrift für Gesetzgebung (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, 200-201. o.; 
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: ders. (Hrsg.), Der 
Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und 
wirtschaftsverfassungsrechtliches Konzept, Baden-Baden 2004, 489., 522-523. o.; 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, 201-202. o.; Alexandra Zoller, 
Das Subsidiaritätsprinzip im Europäischen Verfassungsvertrag und seine innerstaatliche 
Umsetzung in Deutschland, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen
(Hrsg.), Jahrbuch des Föderalismus 2005, Baden-Baden 2005, 270. o.; Peter Altmaier, Die 
Subsidiaritätskontrolle der nationalen Parlamente nach dem Subsidiaritäts-protokoll zum EU-
Verfassungsvertrag, in: Hans-Jörg Derra (Hrsg.), Freiheit, Sicherheit und Recht, FS für Jürgen 
Meyer zum 70. Geburtstag, Baden-Baden 2006, 314. o.; Marco Buschmann/Birgit Daiber, 
Subsidiaritätsrüge und Grundsatz der begrenzten. Einzelermächtigung, DÖV 2011, 504, (505, 
506)).

A Német Szövetségi Parlament Jogi Bizottságának Európajogi Albizottságában 2010. június 
16-án „az uniós jogban a szubszidiaritás elvének megvizsgálása” tárgyában folytatott 
szakértői vita alkalmával a szakértők többsége, nevezetesen Prof. Dr. Christian Calliess, Prof. 
Dr. Adelheid Puttler, Oliver Suhr, Dr. Joachim Wuermeling és Prof. Dr. Ralph Alexander 
Lorz amellett érvelt, hogy a szubszidiaritás elvét az azzal kapcsolatban benyújtott panasz 
keretében az említett tágabb értelemben kell vizsgálni.

A Német Szövetségi Tanács is úgy gondolja, hogy sérül a szubszidiaritás elve, ha az Európai 
Unió nem rendelkezik hatáskörrel egy jogalkotási aktus tekintetében (pl. a Német Szövetségi 
Tanács 43/10. sz. dokumentuma (határozat)).

2. Az Európai Bizottság a közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre (a továbbiakban: a rendelet) irányuló javaslatát 2011. október 11-én fogadta 
el. A Bizottság a rendeletet az EUMSZ 114. cikkéből levezethető jogalapra támaszkodva 
fogadta el.
A Német Szövetségi Parlament úgy véli, hogy az EUMSZ 114. cikke a közös európai 
adásvételi jogról szóló rendelet jogalapjaként szolgálhat.

Az EUMSZ 114. cikke (1) bekezdésének második mondata értelmében az Európai Parlament 
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és a Tanács elfogadja azokat a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyek tárgya a belső piac 
megteremtése és működése. A rendelet célját és tartalmát tekintve a közös európai adásvételi 
jog bevezetésével épphogy nem kívántak és nem is lehet megvalósítani egy ilyen 
jogközelítést.

a) A közös európai adásvételi jogot önkéntes alapon, határokon átnyúló szerződések 
alapján kell alkalmazni, ha a szerződő felek erről kifejezetten rendelkeznek. A közös európai 
adásvételi jog szerződő felek általi választására vonatkozó egyes előírásokat a rendelet 3. és 
rákövetkező cikkei tartalmazzák. Amennyiben a felek ennek megfelelően nem jutnak 
egyezségre közös európai adásvételi jog alkalmazásáról, továbbra is az 593/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a mindenkori nemzeti jogot, illetve egyéb, 
nemzetközi magánjog szerinti előírásokat kell alkalmazni.

Az adásvételi szerződésekre és a közös európai adásvételi jog által felölelt szerződéstípusokra 
vonatkozó nemzeti jogszabályokat a rendelet nem érinti. A rendelet (9) 
preambulumbekezdése kifejezetten megállapítja, hogy a nemzeti szerződési jogok közelítését 
nem a már meglévő nemzeti szerződési jog módosításának előírásával valósítják meg, hanem 
– az e rendelet hatálya alá tartozó szerződések tekintetében – az egyes tagállamok nemzeti 
jogán belüli fakultatív második szerződési jogi rendszer létrehozásával.

b) Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatából egyértelműen kiderül, hogy az a 
jogalkotási aktus, amely nem érinti a meglévő nemzeti jogszabályokat, az EUMSZ 114. 
cikkének (1) bekezdése értelmében nem célozza a tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek közelítését (vö. az Európai Bíróság C-436/03. sz. Európai 
Parlament kontra Tanács ügyben 2006. május 2-án hozott ítélete, EBHT 2006, 1-3733). Az 
egész Unióra vonatkozóan egységes szabályozásról rendelkező, valamint a nemzeti jog 
mindenkori előírásai mellett párhuzamosan alkalmazandó és azokat csupán átfedő jogalkotói 
intézkedések következésképpen nem alapulhatnak az EUMSZ 114. cikkén.

Az EUMSZ 114. cikkének ilyen értelmezését alátámasztja az EUMSZ 118. cikkében foglalt 
jogalappal való módszeres összehasonlítás. E Lisszaboni Szerződéssel bevezetett rendelkezés 
értelmében a rendes jogalkotási eljárás keretében többek között a szellemi tulajdonjogok 
Unión belüli egységes oltalmát biztosító európai oltalmi jogcímeket hozhatnak létre. Az ilyen 
jogcímek a megfelelő nemzeti jogcímek mellett párhuzamosan vannak érvényben anélkül, 
hogy azokat módosítanák vagy felváltanák. A Lisszaboni Szerződés tehát kizárólag a szellemi 
tulajdonjogok egy behatárolt területén biztosít hatáskört az Uniónak jogalkotási intézkedések 
elfogadására, amelyek a tagállami szabályozás mellett párhuzamosan vannak érvényben. 
Ebből megfordítva az következik, hogy az összes egyéb területen az EUMSZ 114. cikkét nem 
lehet jogalapként alkalmazni az európai rendelkezések tekintetében, hanem e rendelkezések a 
nemzeti jog mellett párhuzamosan – azokat egyébként nem érintve – vannak érvényben.

Ez megfelel az Unióban eddig alkalmazott jogalkotási gyakorlatnak is: a megfelelő nemzeti 
jogszabályok mellett párhuzamosan érvényben lévő – anélkül hogy azokat módosítaná vagy 
felváltaná – uniós jogcímek és jogi formák eddig soha nem az EUMSZ 114. cikkén alapultak, 
hanem minden esetben az EUMSZ 352. cikkén (vö. például az európai gazdasági 
egyesülésről, illetve az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet létrehozásáról 
szóló rendeletek). Ugyanez vonatkozik a növényfajta-oltalomról, a közösségi védjegyről és az 
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európai formatervezési mintákról szóló európai rendeletekre is, amelyek mindegyike csupán 
kiegészíti a nemzeti jogot, de nem váltja fel azt, illetve nem teszi szükségessé azok 
kiigazítását.

A Német Szövetségi Parlament Jogi Bizottságának 2011. november 21-i nyilvános 
meghallgatásán a szakértők – Prof. Dr. Hans Christoph Grigoleit, Dr. Peter Huttenlocher, 
Prof. Dr. Karl Riesenhuber, Prof. Dr. Wulf-Henning Roth, Prof. Dr. Marina Tamm és Prof. 
Dr. Gerhard Wagner – megerősítették azt az elgondolást, miszerint nem helyeslik, hogy a 
rendelet jogalapjául az EUMSZ 114. cikkét választották.

Ebben az esetben jobb híján az EUMSZ 352. cikkéből fakadó „kiegészítő hatáskörre” lehet 
hivatkozni. Ez a jogalap azonban egy másik eljárást irányoz elő. Az EUMSZ 352. cikkének 
(1) bekezdése értelmében a Tanács az Európai Parlament egyetértését követően egyhangúlag 
határoz. Ezenkívül a német képviselő a Tanácsban csak akkor adhatja beleegyezését, miután a 
Német Szövetségi Parlament a Szövetségi Tanács egyetértésével az Alaptörvény 23. cikkének 
(1) bekezdése szerinti törvény útján erre felhatalmazta (az integrációs felelősségről szóló 
törvény 8. §-a).

3. A Német Szövetségi Parlament továbbá azt is kétségbe vonja, hogy a rendelet 
összhangban van a szűkebb értelemben vett szubszidiaritás elvével és az arányosság elvével.

a) Az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdése értelmében azokon a területeken, amelyek nem 
tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és 
amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, 
így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatók.

Az uniós szintű eljárás azt feltételezi, hogy a követett célokat e konkrét intézkedésekkel 
voltaképpen ésszerűbben meg lehet valósítani. A Bizottság a határokon átnyúló kereskedelmet 
akadályozó, a tagállamok szerződési joga terén meglévő különbségekre visszavezethető 
tényezőkre hivatkozik.

A Német Szövetségi Parlament kétségbe vonja, hogy az eltérő nemzeti szerződési jogok 
ténylegesen és érezhetően akadályoznák az európai jogi térségben zajló gazdasági 
tevékenységet. Ezzel kapcsolatban hivatkozni lehet az áruk nemzetközi adásvételi 
szerződéseiről szóló ENSZ-egyezménnyel (CIGS) kapcsolatos tapasztalatokra. E 
tapasztalatok szerint különösen a nyelvi akadályok és a térbeli távolság jelentik a döntő 
akadályt a határokon átnyúló gazdasági tevékenységek esetében. Hasonlóképpen ugyanez 
vonatkozik a fogyasztókra és a vállalkozásokra is, miként azt a fogyasztóvédelmi és gazdasági 
szakmai szövetségek véleménye is alátámasztja.
Tehát ha az eltérő szerződésjogi rendszerek csupán alárendelt szerepet játszanak a határokon 
átnyúló kereskedelmi forgalomban, nincs szükség a közös európai adásvételi jogra, és ily 
módon az EUSZ 5. cikke szerinti intézkedések sem szükségesek.

Ráadásul éppen ezért a célok elérése is kétséges, mivel az érvényes szerződések létrejöttével 
összefüggő fontos kérdéseket a közös európai adásvételi jog nem szabályozza, hanem azok 
továbbra is a nemzeti jog hatálya alá tartoznak, amely az 593/2008/EK és a 864/2007/EK 
rendelet értelmében vagy az egyéb vonatkozó nemzetközi magánjogi rendelkezések szerint 
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alkalmazandó ((27) preambulumbekezdés). Ez fontos kérdéseket érint, mint például a jogi 
személyiség, a szerződések cselekvőképtelenség miatti érvénytelensége, képviselet, jogellenes 
és jó erkölcsbe ütköző szerződések, jogátruházás, ellentételezés, hitelezői és adóstöbbség, 
valamint a peres fél elbocsátása és helyette egy másik megidézése. Ennek fényében a feleknek 
a (8) preambulumbekezdés ellenére nincs lehetőségük arra, hogy egyetlen egységes 
szerződési jog alapján kössenek szerződést. Ezért a közös európai adásvételi jog épphogy nem 
számolja fel a belső piacon a különböző szerződésjogi rendszerek okozta jogbizonytalanságot 
és homályos jogi helyzeteket, hanem még tovább fokozza azokat.

Ezenfelül a Német Szövetségi Parlament úgy gondolja, hogy a rendelet által felölelt 
rendelkezések terén is fennáll a fokozott jogbizonytalanság veszélye, amely jelentős 
mértékben kétségekre ad okot a rendelet céljainak elérését illetően. A közös európai 
adásvételi jog természetesen csak általános jogi szabályokat irányoz elő, amelyek ráadásul 
számos kétértelmű jogi kifejezést tartalmaznak. A szerződési jogot azonban Németországban, 
miként a többi tagállamban is, jelentősen meghatározza a bírói joggyakorlat. A felek számára 
fontos szabályok túlnyomó részét ezért csak a bíróság általi konkretizáló és jogalkotó 
alkalmazás útján lehet megteremteni. Ez egyértelműen az európai nemzeti szerződésjogi 
rendszerek fejlődését mutatja. Az Unióban azonban nincs egységes polgári bíráskodás, amely
megteremthetné a jogbiztonságot biztosító szabályrendszert. Az Európai Bíróság 
működéséből és felépítéséből adódóan nincs abban a helyzetben, hogy biztosítsa a 
jogegységesítést. Ezenfelül egy ilyen eljárás – ahogy azt a nemzeti jogrendszerek fejlődésével 
összehasonlítva ismételten láthatjuk – hosszú éveket, ha nem évtizedeket venne igénybe, 
miként azt a szakértők a 2011. november 21-i meghallgatás keretében is hangsúlyozták. Ezen 
idő során a Bizottság célkitűzésével ellentétben nem nagyobb, hanem kisebb jogbiztonság 
uralkodna. Ez idő alatt a határokon átnyúló kereskedelmet nem előmozdítanák, hanem e 
jogbizonytalanságnak és a felmerülő nagyobb tranzakciós költségeknek köszönhetően sokkal 
inkább korlátoznák.

b) Az EUSZ 5. cikkének (4) bekezdése szerint az arányosság elvének megfelelően az 
Unió intézkedése sem tartalmilag, sem formailag nem terjedhet túl azon, ami a Szerződések 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.

Az a) pontban említett okok alapján a Német Szövetségi Parlament úgy látja, hogy az 
arányosság elve sem teljesül, mivel már a kitűzött célok elérésére irányuló javaslat 
megfelelőségével kapcsolatban is kétségek merültek fel.”

Csatolom a Jogi Bizottságnak a Szövetségi Parlament határozatán alapuló, a 17/8000-es 
dokumentumban foglalt határozati ajánlását.

Üdvözlettel:

/aláírás/

Prof. Dr. Norbert Lammert


