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Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu Belgii, dotycząca 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.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią Senatu Belgii w sprawie wyżej 
wymienionego wniosku.
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Senat Belgii

Sesja 2011–2012

6 grudnia 2011 r.

Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (COM(2011) 635)

Kontrola przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności

Wnioski Komisji Sprawiedliwości

Część 1 Akty

W art. 5 ust. 3 akapicie drugim Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) ustanowiono dwie zasady.

Pierwsza z nich dotyczy działania. Odnosi się do instytucji Unii. Instytucje te winny 
szanować „zasadę pomocniczości zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności”1.

Druga zasada dotyczy kontroli. Odnosi się do instytucji państw członkowskich. „Parlamenty 
narodowe czuwają nad przestrzeganiem zasady pomocniczości zgodnie z procedurą 
przewidzianą w tym protokole”.

W załączonym do TUE protokole nr 1 starano się określić rolę parlamentów narodowych w 
Unii Europejskiej. Art. 2 akapit trzeci tego protokołu stanowi, że „projekty aktów 
prawodawczych pochodzące od Komisji są przekazywane parlamentom narodowym 
bezpośrednio przez Komisję równocześnie z ich przekazaniem Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie”.

W art. 3 akapicie pierwszym tego protokołu dodano, że „parlamenty narodowe mogą 
przesyłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię 
na temat zgodności projektu aktu prawodawczego z zasadą pomocniczości, zgodnie z 
procedurą przewidzianą w Protokole w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności”2.

Protokół nr 2 jest z kolei poświęcony „stosowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności” i 
systemowi kontroli stosowania tych zasad (preambuła do protokołu).

W art. 6 akapicie pierwszym tego protokołu stwierdzono, że „każdy parlament narodowy lub 
                                               
1W art. 5 ust. 3 TFUE stwierdzono, że „zgodnie z zasadą pomocniczości, 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, 
zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki 
proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii”.
2Komentarz do tych postanowień por. F. Delpérée i F. Dopagne, Le dialogue parlementaire Belgique-Europe
[Dialog parlamentarny Belgia-Europa], przedmowa W. Martensa, Bruksela, Bruylant, 2010.
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każda izba parlamentu narodowego może, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu prawodawczego w językach urzędowych Unii, przesłać przewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla 
których uznaje, że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości. Do parlamentu 
narodowego lub izby parlamentu narodowego należy konsultowanie się, w stosownym 
przypadku, z parlamentami regionalnymi mającymi kompetencje prawodawcze”.

Wiadomo też, że podpisaniu Traktatu z Lizbony przez Belgię towarzyszyła deklaracja „w 
sprawie parlamentów narodowych”. Deklaracja ta nosi numer 51. Belgia wyjaśniła, że 
„zgodnie z jej prawem konstytucyjnym zarówno Izba Reprezentantów, Senat Parlamentu 
Federalnego, jak i zgromadzenia parlamentarne Wspólnot oraz Regionów działają, w 
zależności od kompetencji wykonywanych przez Unię, jako części składowe krajowego 
systemu parlamentarnego lub jako izby parlamentu narodowego”.

Na mocy wymienionych wyżej aktów dnia 20 października 2011 r. Senatowi przekazano 
wniosek dotyczący rozporządzenia z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (COM(2011) 635).

Wniosek ten został przekazany Komisji Sprawiedliwości. Komisja ta obradowała nad 
wnioskiem na posiedzeniach w dniach 22 i 29 listopada oraz 6 grudnia. Przeprowadziła 
przesłuchania, z których protokół znajduje się w załączniku do sprawozdania (dokument 
Senatu nr 5-1382/1). Otrzymała też uwagi pisemne profesora Patricka Wéry’ego, 
francuskojęzycznej i niemieckojęzycznej izby adwokackiej Belgii (Benoît Kohi i Denis 
Philippe) oraz niderlandzkojęzycznej izby adwokackiej Belgii (Eddy Boydens); uwagi te 
także zamieszczono w załączniku do sprawozdania.

Należy przypomnieć, że termin na wydanie opinii w sprawie przestrzegania zasady 
pomocniczości upływa dnia 12 grudnia 2011 r.

Część 2 Uwagi metodologiczne

Zgromadzenie parlamentarne, któremu przychodzi wydać opinię w sprawie zgodności danego 
projektu aktu ustawodawczego z zasadą pomocniczości, powinno kierować się dwiema 
zasadami metodologicznymi. Pierwsza z nich ma charakter prawny, druga bardziej 
polityczny.

Z punktu widzenia prawa, należy nadać ocenie zgodności jej pierwotne znaczenie, jakim jest 
porównanie dwóch norm – z jednej strony przepisów projektu aktu, a z drugiej – postanowień 
Traktatu, w danym przypadku dotyczących zasady pomocniczości. Porównanie to powinno 
doprowadzić do oceny prawnej ważności podjętej inicjatywy ustawodawczej. Gdyby w 
wyniku przeprowadzenia tej analizy okazało się, że projekt aktu nie spełnia zasady 
pomocniczości i gdyby ocenę tę podzielały inne zgromadzenia parlamentarne, autor aktu 
musiałby ponownie rozważyć swój wniosek.

Z punktu widzenia polityki zgromadzenie parlamentarne powinno oczywiście zająć 
stanowisko zgodnie ze zwykle przyjętymi przez siebie kryteriami oceny politycznej – z 
założenia bowiem posłom przychodzi oceniać wniosek zgodnie z kryteriami czysto 
politycznymi. Przy okazji rozpatrywania opracowanego przez COSAC projektu pilotażowego 
dotyczącego trzeciego pakietu kolejowego Senat, podobnie jak Izba Reprezentantów, położył 
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nacisk na polityczny charakter kontroli, którą należało wówczas przeprowadzić.

Kontrola przestrzegania zasady pomocniczości daje zgromadzeniu okazję do wypowiedzenia 
się na temat jego koncepcji ogólnej organizacji władz w Unii Europejskiej. Daje mu 
możliwość wskazania, w jaki sposób, w jego opinii, należy rozumieć postanowienia Traktatu, 
zgodnie z którymi decyzje polityczne winny być podejmowane „na poziomie możliwie 
najbliższym obywatelom Unii” (preambuła do protokołu nr 2).

W tym kontekście warto, aby przy przeprowadzaniu kontroli nad przestrzeganiem zasady 
pomocniczości zgromadzenie parlamentarne rozważyło trzy następujące kwestie1:

a. kwestię kompetencji – Czy przy opracowywaniu aktu ustawodawczego organy 
europejskie nie wykroczyły poza przysługujący im zakres działań? Czy można znaleźć w 
Traktatach uprawnienie do podjęcia przez nie działań w tej dziedzinie?

b. kwestię stosowności – Czy dany akt ustawodawczy w formie, w jakiej został 
opracowany, przynosi odpowiednie rozwiązanie problemu, do którego się odnosi? Czy 
rozważany środek jest stosowny? Czy umożliwia lub ułatwia on osiągnięcie celu 
zamierzonego przez instytucje europejskie?

c. kwestię bliskości – Czy projekt aktu ustawodawczego w wystarczającym stopniu 
uwzględnia inicjatywy i działania władz krajowych? Czy te same cele nie mogłyby zostać 
osiągnięte za pośrednictwem państw członkowskich? Czy „rozmiary lub skutki 
proponowanego działania” uzasadniają działania UE w tej dziedzinie?

Zgromadzenia parlamentarne nie powinny natomiast wypowiadać się przy okazji na temat 
istoty wniosku dotyczącego rozporządzenia, ani podkreślać jego zalet lub wad2.

Część 3 Przedmiot wniosku dotyczącego rozporządzenia

Wniosek rozporządzenie w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży ma na celu poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez stworzenie 
jednolitego zestawu norm prawa umów, stosowanego na zasadzie dobrowolności.

Jest on kierowany zarówno do przedsiębiorców, jak i do obywateli. Tych pierwszych należy 
zaangażować w rozwijanie handlu transgranicznego. Tych drugich należy zachęcić do 
dokonywania zakupów transgranicznych w warunkach większego komfortu i bezpieczeństwa. 
Wniosek dotyczy zatem zarówno umów sprzedaży zawieranych między przedsiębiorstwami, 
jak i umów zawieranych między przedsiębiorstwem a konsumentem.

W ten sposób mają zostać wprowadzone niezależne i jednolite przepisy. Ich stosowanie ma 
mieć charakter dobrowolny. Mają one być stosowane jedynie w przypadku, gdy zgodzą się na 
to strony zawierające transakcje transgraniczne. Chodzi tu o „drugi reżim prawa umów”, 
który ma zostać włączony do prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich obok 

                                               
1Na ten temat por. Le principe de subsidiarité [Zasada pomocniczości], Bruksela, Bruylant, 2000 i L'Europe de 
la subsidiarité [Europa pomocniczości], red. M. Verdussen, Bruksela, Bruylant, 2000.
2„Czy nie należy obawiać się – pisze profesor Wéry – że w praktyce zawodowy sprzedawca narzuci swoją wolę 
konsumentowi, a ten nie będzie miał zakresu swobody w negocjowaniu oferty uprzednio sformułowanej umowy 
standardowej?”.
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pierwszego reżimu, który zapewniają kodeks cywilny (art. 1582–1701) i imperatywne 
przepisy prawa służące zorganizowaniu systemu konsumpcji.

Przyjęcie tego dobrowolnego reżimu umożliwiłoby usunięcie szeregu przeszkód 
wynikających z rozbieżności między systemami prawnymi dotyczących prawa umów, a 
zwłaszcza umów sprzedaży. Mogłoby ono otworzyć drogę do harmonizacji całego prawa 
zobowiązań.

Część 4 Analiza zgodności

W związku ze sformułowanymi wyżej uwagami metodologicznymi komisja rozpatrzyła 
wniosek dotyczący rozporządzenia, przedstawiony jej do kontroli, z trzech perspektyw.

4.1. Z analizy kompetencji wynika, że Traktaty nie zawierają konkretnych postanowień 
umożliwiających przyjęcie reżimu prawnego, który zostałby włączony do prawa państw 
członkowskich bez zmiany istotnych przepisów tego prawa.

Tymczasem omawiany projekt ustawodawstwa nie ma na celu zastąpienia ustawodawstw 
krajowych. Nie ma też na celu harmonizacji przepisów tych ustawodawstw. Jego celem jest 
stworzenie nowego zestawu norm, współistniejącego i w dużej mierze konkurującego z tym, 
który zawiera każdy z krajowych systemów prawnych.

Autorzy wniosku za podstawę swojej inicjatywy przyjmują art. 114 ust. 1 TFUE. Przepis ten 
ma na celu zapewnienie „zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego”. W ust. 3 tego samego artykułu stwierdzono, że w przedstawianych 
przez siebie wnioskach, m. in. w dziedzinie ochrony konsumentów, Komisja przyjmuje jako 
podstawę „wysoki poziom ochrony”.

Omawiany wniosek nie ma jednak na celu zbliżenia krajowych przepisów ustawodawczych. 
Autorzy powinni byli wybrać inną podstawę prawną, jak art. 352 TFUE, w którym 
dopuszczono przyjmowanie w Unii stosownych przepisów, o ile „działanie Unii okaże się 
niezbędne do osiągnięcia, w ramach polityk określonych w Traktatach, jednego z celów, o 
których mowa w Traktatach, a Traktaty nie przewidziały uprawnień do działania 
wymaganego w tym celu”.

W takim wypadku autorzy wniosku musieliby uzyskać jednomyślną zgodę państw 
członkowskich. Powołując się błędnie na art. 114 TFUE autorzy powodują zakłócenie 
europejskiego procesu legislacyjnego. Jednocześnie przypadkowo przesuwają ośrodek 
podejmowania decyzji politycznych w UE.

4.2. Jeżeli chodzi o analizę stosowności, komisja stwierdza, że w odniesieniu do transakcji 
transgranicznych działania organów europejskich mogą przynieść skutki, których nie udałoby 
się osiągnąć na mocy ustawodawstw krajowych, w ramach systemu prawnego ograniczonego 
do prawa krajowego. Działania te mogą przyczynić się do uproszczenia i zwiększenia 
bezpieczeństwa transakcji transgranicznych z korzyścią dla 500 mln osób.

Jest to ważny cel, należący do celów, do których osiągnięcia Unia Europejska może, a nawet 
powinna zmierzać. Niemniej jednak można zastanawiać się, czy zastosowane środki są 
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najodpowiedniejsze do osiągnięcia tego celu. Rozważane prawodawstwo mogłoby bowiem 
zapewnić ogółowi podmiotów gospodarczych wygodny środek służący obejściu 
imperatywnych przepisów zawartych w ustawodawstwach krajowych.

Profesor Patrick Wéry, który przedstawił bez wątpienia pozytywną ocenę wniosku 
dotyczącego rozporządzenia, podkreśla: „jak stwierdzono w uzasadnieniu, »zgodnie z art. 114 
ust. 3 TFUE wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży zagwarantowałyby wysoki 
poziom ochrony konsumentów poprzez ustanowienie własnych bezwzględnie 
obowiązujących norm utrzymujących lub zwiększających poziom ochrony przysługującej 
konsumentom na mocy obowiązującego unijnego prawa konsumenckiego«”.

Niemniej jednak dodaje: „można wątpić w słuszność tego stwierdzenia w świetle belgijskiego 
prawa pozytywnego. Przykład nieuczciwych warunków w umowach między zawodowymi 
sprzedawcami a konsumentami jest wymowny”. Profesor dochodzi do wniosku, że wniosek 
zapewnia „węższą ochronę” niż prawo belgijskie, którego elementem jest między innymi 
ustawa z dnia 6 kwietnia 2010 r. o praktykach rynkowych i ochronie konsumentów.

Wniosek profesora skłania do uznania, że wniosek dotyczący rozporządzenia nie prowadzi do 
osiągnięcia celów, które mu świadomie przypisano.

4.3. Jeżeli chodzi o analizę bliskości, można zastanowić się, czy autorzy projektu 
rozporządzenia w wystarczającym stopniu wykazali, że proponowany przez nich akt 
ustawodawczy spełnia zasadę pomocniczości.

Podczas gdy powinni byli oni dowieść, że działanie UE w dziedzinie prawa sprzedaży byłoby 
skuteczniejsze i lepiej służyłoby rozwojowi jednolitego rynku, zamiast tego przedstawiają 
jedynie analizy danych liczbowych na poparcie swojego ogólnego stanowiska.

Stwierdzenie, zgodnie z którym „Unia jest najlepiej predestynowana do zaradzenia 
problemom rozdrobnienia przepisów” (notatka profesora Wéry’ego) nie jest samo w sobie 
wystarczające, chyba że uznalibyśmy w ramach petitio principii, pomijając gwarancje zawarte 
w ustawodawstwach państw członkowskich, że bardziej wskazane byłoby ustanowienie 
jednolitego systemu prawnego w przedmiotowej dziedzinie w ramach rozporządzenia UE.

Autorzy wydają się nie uwzględniać skutków dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw 
konsumentów (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 22 listopada 2011 r.), która musi 
dopiero zostać przetransponowana do krajowego porządku prawnego. Nie pokazują, w jaki 
sposób możliwe jest pogodzenie przepisów projektu rozporządzenia z przepisami 
rozporządzenia nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym 
I).

Autorzy nie przedstawiają też dowodu na to, że dwudziesty ósmy reżim – tzw. „dobrowolny” 
– dodany do 27 reżimów prawnych mających zastosowanie w państwach członkowskich i 
konkurujący z nimi będzie lepiej służył interesom producentów i konsumentów.

Harmonizacja prawodawstwa dotyczącego ochrony konsumentów stanowi sukces. Powinna 
ona umożliwić bezpieczniejsze i skuteczniejsze osiągnięcie zamierzonych celów niż 
minimalny system ochrony o charakterze opcjonalnym.
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Część 5 Wnioski Komisji Sprawiedliwości

Uwzględniając powyższe uwagi, dotyczące zwłaszcza kompetencji organów Unii 
Europejskiej, komisja jest zdania, że wniosek dotyczący rozporządzenia, który został jej 
przedstawiony do kontroli, narusza zasadę pomocniczości. Wniosek ten powoduje powstanie 
konkurencji między odrębnymi reżimami prawnymi, podczas gdy jego celem powinno być 
przeciwdziałanie szkodliwym skutkom wynikającym z różnic w ustawodawstwach, lub 
przynajmniej złagodzenie tych skutków. Należy poddać przedmiotowy wniosek przeglądowi, 
aby odpowiedzieć na sformułowane wyżej rozmaite zarzuty.


