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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

16.12.2011

OBVESTILO POSLANCEM
(102/2011)

Zadeva: Obrazloženo mnenje zveznega parlamenta Zvezne republike Nemčije o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu
(KOM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za skladnost z načelom subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje zveznega parlamenta Zvezne 
Republike Nemčije o zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

Zvezni parlament Zvezne republike Nemčije

Spoštovani gospod predsednik,

zvezni parlament Zvezne republike Nemčije je na 146. zasedanju 1. decembra 2011 o

predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu
dokument Sveta 15429/11; KOM(2011)635 konč.

sprejel naslednje mnenje:

Ob upoštevanju informacij iz tiskovine 17/7713 št. A.5 se naslednja resolucija sprejme kot 
obrazloženo mnenje v skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije:

„Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu 
(KOM(2011)635; dokument Sveta št. 15429/11) po mnenju nemškega zveznega parlamenta ni 
skladen z načelom subsidiarnosti.

Nemški zvezni parlament opozarja na svojo resolucijo o zeleni knjigi Komisije z naslovom 
„Možnosti politike za napredek na področju evropskega pogodbenega prava za potrošnike in 
podjetja“ (KOM(2010)348 konč.; dokument Sveta 11961/10) v tiskovini 17/4565.
 Ponovno poudarja svoje prepričanje, da je treba pred izvrševanjem predpisov EU na področju 
pogodbenega prava, zlasti tudi na področju prodajnega prava, izvesti zanesljivo oceno učinka 
glede pričakovanih pravnih posledic in dejanskih vplivov na trg ter na potrošnike.

Obrazložitev:

1. V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki 
je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, lahko nacionalni 
parlamenti v obrazloženem mnenju pojasnijo, zakaj osnutek zakonodajnega akt po njihovem 
mnenju ni skladen z načelom subsidiarnosti.

Nemški zvezni parlament meni, da je treba merilo za preizkus, ki ga zaenkrat uporabljajo 
nacionalni parlamenti, razumeti celovito. Vključuje izbiro pravne podlage, spoštovanje načela 
subsidiarnosti v ožjem pomenu v skladu s členom 5(3) Pogodbe o Evropski uniji ter načelo 
sorazmernosti v skladu s členom 5(4) Pogodbe.

Pristojnost Unije v skladu z načelom prenosa pristojnosti predstavlja obvezno predhodno 
vprašanje za preverjanje spoštovanja načela subsidiarnosti. Pravila glede pristojnosti pogosto 
obsegajo konkretizacijo načela subsidiarnosti in sorazmernosti – ločeno preverjanje načela 
subsidiarnosti zato pogosto ne bi bilo smiselno mogoče.

Nemški zvezni parlament ima pri tem pravnem mnenju podporo v večini pravne literature 
(Hans Hofmann, Europäische Subsidiaritätskontrolle in Bundestag und Bundesrat (Nadzor 
evropske subsidiarnosti v zveznem parlamentu in svetu Zvezne republike Nemčije), 8. 
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berlinski forum nemške družbe za zakonodajo (DGG), ZG 2005, 66, (70, 73); Christine 
Mellein, Subsidiaritätskontrolle durch nationale Parlamente (Nadzor subsidiarnosti s strani 
nacionalnih parlamentov), raziskava vloge parlamentov držav članic v arhitekturi Evrope, 
Baden-Baden, 2007, str. 200 in sl.; Ingolf Pernice/Steffen Hindelang, Potenziale europäischer 
Politik nach Lissabon -Europapolitische Perspektiven für Deutschland, seine Institutionen, 
seine Wirtschaft und die Bürger (Možnosti evropske politike po Lizboni – perspektive 
evropske politike za Nemčijo, njene institucije, gospodarstvo in državljane), EuZW 2010, 407 
(409); Jürgen Schwarze, Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents - Struktur, 
Kernelemente und Verwirklichungschancen (Osnutek ustave Evropske konvencije –
Struktura, glavni elementi in možnosti uresničitve), v: isti (izd.), Osnutek ustave Evropske 
konvencije, ustavnopravne temeljne strukture in gospodarski ustavnopravni koncept, Baden-
Baden 2004, str. 489, 522 in sl.; Elisabeth Wohland, Bundestag, Bundesrat und 
Landesparlamente im europäischen Integrationsprozess (Zvezni parlament in svet Zvezne 
republike Nemčije ter nacionalni parlamenti v procesu evropskega povezovanja), K razlagi čl. 
23 nemške ustave ob upoštevanju evropske ustavne pogodbe in Lizbonske pogodbe, Frankfurt 
na Majni 2008, str. 201 in sl.; Alexandra Zoller, Das Subsidiaritätsprinzip im Europäischen 
Verfassungsvertrag und seine innerstaatliche Umsetzung in Deutschland (Načelo 
subsidiarnosti v evropski ustavni pogodbi in njegovo izvrševanje v Nemčiji), v: Evropski 
center za raziskovanje federalizma Tübingen (izd.), Zbornik federalizma 2005, Baden-Baden 
2005, str. 270; Peter Altmaier, Die Subsidiaritätskontrolle der nationalen Parlamente nach 
dem Subsidiaritäts-protokoll zum EU-Verfassungsvertrag (Nadzor subsidiarnosti nacionalnih 
parlamentov po protokolu o subsidiarnosti, ki je priložen k ustavni pogodbi EU), v: Hans-Jörg 
Derra (izd.), Svoboda, varnost in pravice, jubilejna publikacija ob 70. rojstnem dnevu Jürgena 
Meyerja, Baden-Baden 2006, str. 314; 
Marco Buschmann/Birgit Daiber, Subsidiaritätsrüge und Grundsatz der begrenzten. 
Einzelermächtigung (Ugovor subsidiarnosti in načelo dodelitve pristojnosti), DÖV 2011, 504, 
(505, 506)).

Tudi v strokovni razpravi v pododboru za evropsko pravo odbora nemškega zveznega 
parlamenta za pravne zadeve dne 16. junija 2010 na temo „preverjanje načela subsidiarnosti 
Unije“ je večina strokovnjakov, in sicer prof. dr. Christian Calliess, prof. dr. Adelheid Puttler, 
Oliver Suhr, dr. Joachim Wuermeling in prof. dr. Ralph Alexander Lorz, zagovarjala tako 
široko razumevanje preverjanja subsidiarnosti v kontekstu ugovora subsidiarnosti.

Tudi nemški zvezni parlament meni, da je kršeno načelo subsidiarnosti, če Evropska unija 
nima pristojnosti za zakonodajni akt (tako na primer Zvezni svet – tiskovina 43/10 (sklep)).

2. Evropska komisija je svoj predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem 
evropskem prodajnem pravu (v nadaljevanju: uredba) predložila 11. oktobra 2011. Komisija 
kot pravno podlago za uredbo navaja člen 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).
Nemški zvezni parlament meni, da člen 114 PDEU ne more biti pravna podlaga za uredbo o 
skupnem evropskem prodajnem pravu.

V skladu z drugim stavkom člena 114(1) Evropski parlament in Svet sprejmeta ukrepe za
približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah članicah, katerih predmet je 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga. Vendar glede na namen in vsebino uredbe se z 
uvedbo skupnega evropskega prodajnega prava ne zasleduje takšno približevanje zakonodaje 
in ga tudi ni mogoče doseči.
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a) Skupno evropsko prodajno pravo bi bilo treba za čezmejne pogodbe uporabljati 
prostovoljno, na podlagi izrecnega soglasja strank. Posamezna merila za izbiro skupnega 
evropskega prodajnega prava s strani strank izhajajo iz člena 3 et seq. uredbe. Če stranki ne 
dosežeta dogovora o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava, se še naprej uporabljajo 
ustrezni nacionalni predpisi v skladu z Uredbo (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta oziroma drugi kolizijski predpisi.

Nacionalni predpisi o prodajnih pogodbah in druge vrste pogodb, ki jih zajema skupno 
evropsko prodajno pravo, bi morali v skladu z uredbo ostati nedotaknjeni. V uvodni izjavi 9 
uredbe je izrecno zapisano, da se usklajevanje pogodbenega prava ne uresničuje s 
spreminjanjem obstoječega nacionalnega pogodbenega prava, temveč z oblikovanjem drugega 
režima pogodbenega prava v vsaki državi članici, ki velja za pogodbe na njegovem področju 
uporabe.

b) Iz sodne prakse Sodišča Evropske unije je jasno, da zakonodajni akt, ki ne spreminja 
obstoječih nacionalnih predpisov, nima cilja približevanja zakonov in drugih predpisov držav 
članic v smislu člena 114(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (primerjaj Sodišče 
Evropskih skupnosti, sodba z dne 2. 5. 2006, C-436/03, Parlament/Svet, ZOdl., 1-3733). 
Pravna podlaga za zakonodajne ukrepe, s katerimi se določajo enotni predpisi za celotno 
Unijo ter ki obstajajo vzporedno z vsakokratnimi nacionalnimi predpisi in se z njimi zgolj 
pokrivajo, torej ne more biti člen 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Ta razlaga člena 114 PDEU je potrjena tudi s sistematično primerjavo s pravno podlago iz 
člena 118 PDEU. V skladu s to, z Lizbonsko pogodbo uvedeno določbo je z rednim 
zakonodajnim postopkom med drugim mogoče uvesti evropske pravice intelektualne lastnine, 
da se zagotovi enotno varstvo pravic intelektualne lastnine v celotni EU. Take pravice so 
vzporedne ustreznim pravicam držav članic in jih ne spreminjajo ali nadomeščajo. Lizbonska 
pogodba torej Uniji izključno za omejeno področje pravic intelektualne lastnine odpira 
pristojnost za sprejemanje zakonodajnih ukrepov, ki so vzporedni predpisom držav članic. Iz 
tega sledi obratni sklep, da člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije ni mogoče 
uporabiti kot pravno podlago za evropske predpise na vseh drugih področjih, če so ti predpisi 
vzporedni nacionalnim zakonodajam in nanje sicer ne vplivajo.

To ustreza tudi dosedanji zakonodajni praksi Unije: Pravni naslovi in pravne oblike 
zakonodaje Unije, ki obstajajo vzporedno z ustreznimi nacionalnimi predpisi, ne da bi jih 
spreminjali in nadomeščali, doslej niso nikoli temeljili na členu 114 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije temveč na členu 352 PDEU (primerjaj na primer uredbe o ustanovitvi 
evropskega gospodarskega združenja, evropske družbe in evropske zadruge). Enako velja za 
evropske uredbe o žlahtniteljskih pravicah, znamki Skupnosti in evropskem modelu, ki vse 
dopolnjujejo nacionalne zakonodaje držav članic, vendar pa jih niso nadomestile ali približale.

V javnem posvetovanju z odborom nemškega zveznega parlamenta za pravne zadeve 21. 
novembra 2011 so strokovnjaki prof. dr. Hans Christoph Grigoleit, dr. Peter Huttenlocher, 
prof. dr. Karl Riesenhuber, prof. dr. Wulf-Henning Roth, prof. dr. Marina Tamm in prof. dr. 
Gerhard Wagner ponovno izrazili pomisleke proti temu, da bi člen 114 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije služil kot pravna podlaga za uredbo.
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Tu se je vsekakor mogoče navezati na „klavzulo o fleksibilnosti“ iz člena 352 PDEU. Vendar 
ta pravna podlaga predvideva drug postopek. V skladu s členom 352(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije Svet po odobritvi Evropskega parlamenta soglasno sprejme ukrepe. Poleg tega 
sme nemški predstavnik v Svetu dati soglasje šele potem, ko ga za to pooblasti nemški zvezni 
parlament s soglasjem nemškega zveznega sveta z zakonom v skladu s členom 23(1) nemške 
ustave (8. poglavje: zakon o pristojnosti za povezovanje).

3. Poleg tega nemški zvezni parlament dvomi, da je uredba v skladu z načelom 
subsidiarnosti v ožjem smislu ter z načelom sorazmernosti.

a) V skladu s členom 5(3) Pogodbe o Evropski uniji deluje Unija na področjih, ki niso v 
njeni izključni pristojnosti, le če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne 
morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje 
dosežejo na ravni Unije.

Pogoj za ukrepanje na ravni Unije je, da je želene cilje s tem konkretnim ukrepom sploh 
mogoče smiselno uresničiti. Komisija se sklicuje na ovire za čezmejno trgovino, ki naj bi jih 
povzročile razlike v pogodbenih pravicah v državah članicah.

Nemški zvezni parlament dvomi, da različni pogodbeni predpisi v državah članicah v resnici 
opazno zavirajo gospodarsko dejavnost v evropskem pravosodnem prostoru. Pri tem je 
mogoče opozoriti na izkušnje s prodajnim pravom Združenih narodov (Konvencija Združenih 
narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga). Te kažejo, da so za čezmejno gospodarsko 
dejavnost odločilne zlasti jezikovne ovire in geografska oddaljenost. To v enaki meri velja 
tako za potrošnike kot tudi za podjetja, kar dokazujejo mnenja združenj potrošnikov in 
gospodarskih združenj.
Če so torej razlike med režimi pogodbenega prava v čezmejni trgovini zgolj manjšega 
pomena, ni potrebe po skupnem evropskem prodajnem pravu in s tem po ukrepu v smislu 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji.

Poleg tega dvom o dosegi ciljev obstaja tudi zato, ker bistvena vprašanja glede sklenitve 
učinkovite pogodbe niso urejena v skupnem evropskem prodajnem pravu, temveč jih še 
naprej ureja nacionalno pravo, ki se uporablja v skladu z uredbama (ES) št. 593/2008 in (ES) 
št. 864/2007 ali v skladu z drugimi ustreznimi kolizijskimi določbami (uvodna izjava 27). To 
vpliva na pomembna vprašanja, kot so pravna osebnost, neveljavnost pogodbe zaradi 
poslovne nesposobnosti, zastopanje, protipravnost in nemoralnost pogodbe, odstop, pobot, 
večje število upnikov in dolžnikov ter sprememba strank. Na podlagi tega stranke v nasprotju 
z uvodno izjavo 8 ne bodo imele možnosti, da pogodbo sklenejo na podlagi enega samega 
enotnega pogodbenega prava. Zato pravna negotovost in nejasnost zaradi različnih režimov 
pogodbenega prava na notranjem trgu z uvedbo skupnega evropskega prodajnega prava za 
uporabnike prava ne bosta odpravljeni, temveč se bosta prej še povečali.

Poleg tega nemški zvezni parlament tudi na področju, ki ga urejajo pravila uredbe, vidi 
nevarnost občutne pravne negotovosti, kar upravičuje velike pomisleke o dosegljivosti ciljev 
uredbe. Skupno evropsko prodajno pravo lahko seveda zagotovi le splošna zakonska pravila, 
ki pa vsebujejo številne nedoločene pravne pojme. Pogodbeno pravo v Nemčiji ter v drugih 
državah članicah bistveno zaznamuje sodna praksa. Pretežno število za stranke pomembnih 
pravil morajo zato sodišča šele ustvariti z uporabo prava, ki le-tega konkretizira in oblikuje. 
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To jasno kaže razvoj nacionalnih režimov pogodbenega prava v Evropi. Vendar v Uniji ni 
enotne pristojnosti v civilnih zadevah, s pomočjo katere bi bilo mogoče ustvariti skupek 
pravil, ki bi pomenil pravno varnost. Sodišče Evropske unije s svojo funkcijo in strukturo ne 
more zagotoviti pravne enotnosti. Poleg tega bi tak proces – kot spet kaže primerjava razvoja 
nacionalnih pravnih sistemov – zahteval dolga leta, če ne desetletja, kar so poudarili tudi 
strokovnjaki v okviru posvetovanja dne 21. novembra 2011. V tem času pa bi bila v nasprotju 
s ciljem Komisije pravna varnost manjša in ne večja. V tem času se čezmejna trgovina ne bi 
spodbujala, temveč bi jo ta pravna negotovost in bistveno višji stroški transakcij zavirali.

b) Člen 5(4) Pogodbe o Evropski uniji določa, da ukrepi Unije v skladu z načelom 
sorazmernosti vsebinsko in formalno ne presegajo tistega, kar je potrebno za dosego ciljev 
Pogodb.

Zaradi pod točko a) navedenih razlogov nemški zvezni parlament meni, da tudi načelo 
sorazmernosti ni izpolnjeno, saj obstajajo dvomi že o ustreznosti predloga za dosego 
zastavljenih ciljev.“

Priložen je osnutek sklepa odbora za pravne zadeve na tiskovini 17/8000, na podlagi katerega 
je zvezni parlament Zvezne republike Nemčije sprejel sklep.

S spoštovanjem,

/podpis/

prof. dr. Norbert Lammert


