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Dotyczy: Uzasadnionej opinii niemieckiego Bundestagu, w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących sprzedaży
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

W załączeniu znajduje się uzasadniona opinia niemieckiego Bundestagu na temat wyżej 
wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Niemiecki Bundestag

Szanowny Panie Przewodniczący,

na swojej 146. sesji w dniu 1 grudnia 2011 r. niemiecki Bundestag 

przyjął następujące stanowisko wobec wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży
(dokument Rady 15429/11; COM(2011) 635 wersja ostateczna).

Uwzględniając informacje zawarte w druku 17/7713 nr A.5 przyjmuje się następującą 
uchwałę jako uzasadnioną opinię na mocy art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

„Zdaniem niemieckiego Bundestagu wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży 
(COM(2011) 635; dokument Rady nr 15429/11) jest niezgodny z zasadą pomocniczości.

Bundestag zwraca uwagę na swoją uchwałę w sprawie „Zielonej księgi Komisji w sprawie 
możliwości politycznych w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa 
umów dla konsumentów i przedsiębiorstw” (COM(2010) 348 wersja ostateczna; dokument 
Rady nr 11961/10) na druku 17/4565. Potwierdza swoje

przekonanie, że przed ustanowieniem na szczeblu UE uregulowań dotyczących prawa umów, 
zwłaszcza odnoszących się do przepisów o sprzedaży, konieczne jest przeprowadzenie 
przekonującej oceny w zakresie spodziewanych skutków prawnych oraz faktycznego wpływu 
na rynek i na konsumentów.

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty krajowe mogą przedłożyć uzasadnioną opinię zawierającą 
powody, dla których uznają, że dany projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości.

Zdaniem Bundestagu zakres kontroli, jaką w tym celu przeprowadzają parlamenty krajowe, 
należy rozumieć szeroko: obejmuje on wybór podstawy prawnej, zgodność z zasadą 
pomocniczości w węższym rozumieniu zgodnie z art. 5 ust. 3 TUE, a także z zasadą 
proporcjonalności zgodnie z art. 5 ust. 4 TUE.

Dla zbadania zgodności z zasadą pomocniczości niezbędną kwestią wstępną jest zagadnienie 
kompetencji Unii zgodnie z zasadą ograniczonego upoważnienia szczegółowego. Normy 
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kompetencyjne często doprecyzowują zasady pomocniczości i proporcjonalności – z tego 
względu odrębne badanie zasady pomocniczości byłoby praktycznie niemożliwe.

Zdaniem Bundestagu jego interpretację prawa w tym zakresie potwierdza większość literatury 
prawniczej (Hans Hofmann, „Europäische Subsidiaritätskontrolle in Bundestag und 
Bundesrat” [„Europejska kontrola pomocniczości w Bundestagu i Bundesracie”], 8. 
Berlińskie Forum Niemieckiego Stowarzyszenia Ustawodawczego (DGG), ZG 2005, 66, (70, 
73); Christine Mellein, „Subsidiaritätskontrolle durch nationale Parlamente, Eine 
Untersuchung zur Rolle der mitgliedstaatlichen Parlamente in der Architektur Europas “ 
[„Kontrola pomocniczości przez parlamenty krajowe. Badanie roli parlamentów państw 
członkowskich w strukturze Europy”], Baden-Baden, 2007, str. 200 i kolejne; Ingolf 
Pernice/Steffen Hindelang, „Potenziale europäischer Politik nach Lissabon -Europapolitische 
Perspektiven für Deutschland, seine Institutionen, seine Wirtschaft und die Bürger” 
[„Możliwości polityki europejskiej po Lizbonie – perspektywy polityki europejskiej dla 
Niemiec, ich instytucji, gospodarki i obywateli”],
EuZW 2010, 407 (409); Jürgen Schwarze, „Der Verfassungsentwurf des Europäischen 
Konvents - Struktur, Kernelemente und Verwirklichungschancen” [„Projekt konstytucji 
Konwentu Europejskiego – struktura, główne elementy i szanse realizacji”], w: Jürgen 
Schwarze (red.), „Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, 
Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und wirtschaftsverfassungsrechtliches Konzept” 
[„Projekt Konstytucji Konwentu Europejskiego, główne struktury prawa konstytucyjnego 
i koncepcja prawa gospodarczego”], Baden-Baden 2004, str. 489, 522 i kolejne; 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” [„Bundestag, Bundesrat 
i parlamenty landów w europejskim procesie integracji. Dla interpretacji art. 23 Konstytucji 
z uwzględnieniem Traktatu Konstytucyjnego dla Europy oraz Traktatu z Lizbony”], Frankfurt 
nad Menem 2008, str. 201 i kolejne; Alexandra Zoller, „Das Subsidiaritätsprinzip im 
Europäischen Verfassungsvertrag und seine innerstaatliche Umsetzung in Deutschland” 
[„Zasada pomocniczości w europejskim Traktacie Konstytucyjnym i jej realizacja na szczeblu 
krajowym w Niemczech”], w: Europejskie Centrum Badań nad Federalizmem w Tübingen 
(red.), „Jahrbuch des Föderalismus 2005” [„Rocznik Federalizmu 2005”], Baden-Baden 2005, 
str. 270; Peter Altmaier, „Die Subsidiaritätskontrolle der nationalen Parlamente nach dem 
Subsidiaritäts-protokoll zum EU-Verfassungsvertrag” [„Kontrola pomocniczości przez 
parlamenty krajowe zgodnie z Protokołem w sprawie zasady pomocniczości do Traktatu 
Konstytucyjnego UE”], w: Hans-Jörg Derra (red.), „Freiheit, Sicherheit und Recht, FS für 
Jürgen Meyer zum 70. Geburtstag” [„Wolność, bezpieczeństwo i prawo. Księga jubileuszowa 
dla Jürgena Mayera z okazji 70. urodzin”], Baden-Baden 2006, str. 314; Marco 
Buschmann/Birgit Daiber, „Subsidiaritätsrüge und Grundsatz der begrenzten 
Einzelermächtigung” [„Zastrzeżenia dotyczące pomocniczości i zasada ograniczonego 
upoważnienia szczegółowego”], DÖV 2011, 504, (505, 506)).

Również w rozmowach z ekspertami w Podkomisji Prawa Europejskiego Komisji Prawnej 
Bundestagu, przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2010 r. w sprawie kontroli zasady 
pomocniczości zawartej w prawie wspólnotowym, większość ekspertów, czyli prof. dr 
Chrisitan Calliess, prof. dr Adelheid Puttler, Olivier Suhr, dr Joachim Wuermeling oraz prof. 
dr Ralph Alexander Lorz, poparła to szerokie rozumienie kontroli zasady pomocniczości 
w ramach zastrzeżeń dotyczących pomocniczości.
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Również zdaniem Bundesratu brak kompetencji Unii Europejskiej do przyjęcia aktu 
prawnego stanowi naruszenie zasady pomocniczości (patrz np. druk Bundesratu 43/10 
(decyzja)).

2. Komisja Europejska przyjęła swój wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży 
(zwany dalej „rozporządzeniem”) w dniu 11 października 2011 r. Komisja opiera 
rozporządzenie na podstawie prawnej w postaci art. 114 TFUE.
Zdaniem Bundestagu art. 114 TFUE nie może stanowić podstawy prawnej rozporządzenia 
w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży.

Na mocy zdania drugiego art. 114 ust. 1 TFUE Parlament Europejski i Rada przyjmują środki 
dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Jednakże biorąc pod uwagę cel i treść rozporządzenia, poprzez ustanowienie wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących sprzedaży nie dąży się do takiego zbliżenia przepisów 
i nie można tego osiągnąć.

a) Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży mają być stosowane w sposób 
dobrowolny do umów transgranicznych, kiedy umawiające się strony postanowią tak 
w jednoznaczny sposób. Poszczególne wytyczne dotyczące wyboru przez umawiające się 
strony wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży wynikają z art. 3 
i kolejnych rozporządzenia. Jeżeli na późniejszym etapie strony nie uzgodnią stosowania 
wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży, zastosowanie będą miały 
właściwe przepisy prawa krajowego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 593/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady lub innych norm kolizyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem nie zmieniają się przepisy krajowe dotyczące umów sprzedaży 
oraz innych rodzajów umów, których dotyczą wspólne europejskie przepisy dotyczące 
sprzedaży. W punkcie 9 preambuły rozporządzenia jednoznacznie stwierdza się, że zbliżenie 
prawa umów następuje nie poprzez zmianę obowiązującego krajowego prawa kontraktowego, 
lecz poprzez stworzenie w każdym państwie członkowskim fakultatywnych, alternatywnych 
postanowień prawa umów, które miałyby zastosowanie do umów podlegających ich prawu
krajowemu.

b) W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wyjaśnia się, że celem 
aktu ustawodawczego, który nie zmienia obowiązujących krajowych porządków prawnych, 
nie jest zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w rozumieniu 
art. 114 ust. 1 TFUE (por. ETS, orzeczenie z dnia 2.5.2006 r., C-436/03, Parlament przeciwko 
Radzie, Zb. Orz. 2006 strona I-03733). Zatem środki prawodawcze służące ustanowieniu 
jednolitych przepisów dla całej Unii, które istniałyby równolegle do danych przepisów prawa 
krajowego i jedynie nakładałyby się na nie, nie mogą opierać się na art. 114 TFUE.

Taka interpretacja art. 114 TFUE znajduje potwierdzenie również poprzez systematyczne 
porównanie z podstawą prawną art. 118 TFUE. Na mocy tego postanowienia, przyjętego 
Traktatem z Lizbony, za pomocą zwykłej procedury ustawodawczej można stanowić między 
innymi europejskie akty prawne dotyczące jednolitej ochrony praw własności intelektualnej 
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w Unii. Takie akty prawne obowiązują równolegle do właściwych aktów prawnych 
w państwach członkowskich, nie zmieniając i nie zastępując ich. Z tego względu Traktat 
z Lizbony wyłącznie w ograniczonej dziedzinie praw własności intelektualnej przyznaje Unii 
kompetencje do przyjmowania środków prawnych, które mogą obowiązywać równolegle do 
przepisów prawnych państw członkowskich. Na tej podstawie wnioskując z przeciwieństwa 
można stwierdzić, że we wszystkich pozostałych dziedzinach nie można stosować art. 114 
TFUE jako podstawy prawnej dla prawa wspólnotowego, jeżeli to prawo ma obowiązywać 
równolegle do prawa krajowego i nie naruszać ich pod innymi względami.

Jest to zgodne również z dotychczasową praktyką prawodawczą Unii: dotychczas tytuły 
i formy prawne, które obowiązywały równolegle do właściwych przepisów prawa krajowego, 
nie zmieniając i nie zastępując ich, nie opierały się na art. 114 TFUE, lecz zawsze na art. 352 
TFUE (por. np. rozporządzenia ustanawiające europejskie zgrupowanie interesów 
gospodarczych, spółkę europejską czy spółdzielnię europejską). To samo dotyczy 
europejskich rozporządzeń dotyczących prawa do ochrony odmian roślin, wspólnotowego 
znaku towarowego i wzoru wspólnotowego, uzupełniających porządki prawne państw 
członkowskich, ale nie zastępujących i nie zbliżających ich.

W trakcie wysłuchania publicznego w Komisji Prawnej Bundestagu, które odbyło się 21 
listopada 2011 r., eksperci – prof. dr Hans Christoph Grigoleit, dr Peter Huttenlocher, prof. dr 
Karl Riesenhuber, prof. dr Wulf-Henning Roth,
prof. dr Marina Tamm oraz prof. dr Gerhard Wagner – potwierdzili zastrzeżenia wobec 
wyboru art. 114 jako podstawy prawnej rozporządzenia.

W tym przypadku można co najwyżej nawiązać do „kompetencji zaokrąglającej” art. 352 
TFUE. Taka podstawa prawna wymaga jednak innego trybu postępowania. Zgodnie z art. 352 
ust. 1 TFUE Rada stanowi jednogłośnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. 
Ponadto przedstawiciel Niemiec w Radzie może wyrazić zgodę wyłącznie po uzyskaniu 
w tym celu upoważnienia ustawowego ze strony Bundestagu przy akceptacji Bundesratu, 
zgodnie z art. 23 ust. 1 Konstytucji (§ 8 ustawy o odpowiedzialności za integrację).

3. Ponadto Bundestag wątpi, by rozporządzenie było zgodne z zasadą pomocniczości 
w węższym rozumieniu oraz z zasadą proporcjonalności.

a) Zgodnie z art. 5 ust. 3 TUE w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej 
kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele 
zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe 
jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii.

Działanie na szczeblu wspólnotowym wymaga, by osiągnięcie zakładanych celów było 
w ogóle możliwe za pomocą tych konkretnych środków. Komisja powołuje się na bariery 
w handlu transgranicznym, które rzekomo wynikają ze zróżnicowania prawa umów 
w poszczególnych państwach członkowskich.

Bundestag wątpi, by zróżnicowanie prawa umów w poszczególnych państwach 
członkowskich faktycznie w odczuwalnym stopniu przeszkadzało w działalności 
gospodarczej w europejskiej przestrzeni prawnej. W tym kontekście można przywołać 
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doświadczenia związane z przepisami ONZ dotyczącymi sprzedaży (Konwencja Organizacji 
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów). Pokazują one, 
że w transgranicznej działalności gospodarczej decydującymi przeszkodami są bariery 
językowe oraz fizyczne oddalenie. Dotyczy to w jednakowym stopniu konsumentów, jak 
i przedsiębiorców, co potwierdzają stanowiska reprezentujących ich stowarzyszeń.
Skoro zróżnicowanie porządków prawa umów ma w transgranicznym obrocie handlowym 
podrzędne znaczenie, to w rozumieniu art. 5 TUE środek polegający na ustanowieniu 
wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży nie jest potrzebny.

Ponadto osiągnięcie celów jest wątpliwe również z tego względu, iż we wspólnych 
europejskich przepisach dotyczących sprzedaży nie uregulowano istotnych kwestii 
związanych ze sfinalizowaniem skutecznej umowy, lecz mają one nadal podlegać prawu 
krajowemu, stosowanemu zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 593/2008 i (WE) nr 864/2007 
lub zgodnie z innymi właściwymi normami kolizyjnymi (punkt 27 preambuły). Dotyczy to 
takich istotnych zagadnień, jak osobowości prawnej, nieważności umowy ze względu na brak 
zdolności do czynności prawnych, pełnomocnictwa, niezgodności umowy z prawem 
i dobrymi obyczajami, odstąpienia, potrącenia, większości wierzycieli i dłużników oraz 
zmiany stron umowy. Z tego względu, wbrew zapisom punktu 8 preambuły, strony nie będą 
w stanie zawrzeć swojej umowy na podstawie jednego, jednolitego prawa umów. Dlatego 
wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży nie złagodzą braku pewności i jasności 
prawa, wynikającego ze zróżnicowanych porządków prawa umów na rynku wewnętrznym 
i odczuwanego przez jego użytkowników, ale jeszcze go zaostrzą.

Ponadto Bundestag dostrzega niebezpieczeństwo znacznego braku pewności prawa również 
w dziedzinach uregulowanych w rozporządzeniu, co pogłębia wątpliwości dotyczące 
możliwości osiągnięcia jego celów. Oczywiście wspólne europejskie przepisy dotyczące 
sprzedaży mogą zapewniać wyłącznie ogólne przepisy prawne, zawierające dodatkowo wiele 
nieokreślonych pojęć prawnych. Jednakże zarówno w Niemczech, jak i w pozostałych 
państwach członkowskich prawo umów kształtowane jest w znacznej mierze orzecznictwem 
sądów. Dlatego większość przepisów istotnych z punktu widzenia umawiających się stron 
musi dopiero powstać w oparciu o skonkretyzowane i prawotwórcze stosowanie przez sądy. 
Wyraźnie wskazuje na to rozwój krajowych porządków prawa umów w Europie. Jednakże 
w Unii nie istnieje jednolite sądownictwo cywilne, umożliwiające powstanie orzecznictwa 
gwarantującego pewność prawa. Z uwagi na swoje funkcje i strukturę,
Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie jest w stanie zagwarantować jednolitości prawa. 
Ponadto, co również pokazują porównania z rozwojem krajowego porządku prawnego, taki 
proces musiałby trwać wiele lat, jeżeli nie dziesięcioleci, co podkreślali również eksperci 
w trakcie przesłuchania w dniu 21 listopada 2011 r. Lat, w trakcie których wbrew założeniom 
Komisji panowałaby nie większa, lecz mniejsza pewność prawa. W tym okresie handel 
transgraniczny nie byłby wspierany, lecz raczej ograniczany wskutek tego braku pewności 
prawa i związanych z nim wyższych kosztów transakcyjnych.

b) Zgodnie z art. 5 ust. 4 TUE zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów.

Ze względów przywołanych w lit. a) Bundestag uważa, że naruszono również zasadę 
proporcjonalności, ponieważ istnieją wątpliwości już odnośnie do przydatności wniosku dla 
osiągnięcia zakładanych celów.”
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W załączeniu przekazuję stanowiące podstawę przyjęcia uchwały Bundestagu i opracowane 
przez Komisję Prawną zalecenia do uchwały na druku 17/8000.

Z wyrazami szacunku

/podpisano/

Prof. dr Norbert Lammert


