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Výbor pre právne veci
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OZNÁMENIE POSLANCOM
(05/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko belgického senátu k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o spoločnom európskom kúpnom práve
(COM(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 sa nachádza odôvodnené stanovisko belgického senátu k uvedenému návrhu.
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Belgický senát

Riadna schôdza 2011 – 2012

6. decembra 2011

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom európskom kúpnom práve 
(COM(2011)0635)

Kontrola subsidiarity a proporcionality

Závery Výboru pre spravodlivosť

Oddiel 1. Texty

Článok 5 ods. 3 podods. 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) stanovuje dve pravidlá.

Prvým je pravidlo konať. Jeho znenie sa vzťahuje na inštitúcie Únie, ktoré musia dodržiavať 
„zásadu subsidiarity v súlade s Protokolom o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality.“1

Druhým je pravidlo kontroly, ktoré je zamerané na inštitúcie členských štátov: „Národné 
parlamenty zabezpečujú dodržiavanie zásady subsidiarity v súlade s postupom ustanoveným 
v uvedenom protokole.“

Obsahom Protokolu č. 1 pripojeného k ZEÚ je vymedzenie úlohy národných parlamentov 
v Európskej únii. V jeho článku 2 ods. 3 je ustanovené, že „návrh legislatívneho aktu 
pochádzajúce od Komisie postúpi národným parlamentom priamo Komisia v rovnakom čase 
ako Európskemu parlamentu a Rade.“

Ďalej sa v článku 3 ods. 1 tohto protokolu uvádza, že „národné parlamenty môžu v súlade s 
postupom ustanoveným v Protokole o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko k tomu, či je 
návrh legislatívneho aktu v súlade so zásadou subsidiarity.“2

V Protokole č. 2 sa zase hovorí o „uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality“ 
a ustanovuje „systém kontroly uplatňovania týchto zásad“ (preambula protokolu).

V jeho článku 6 ods. 1 sa konkrétne uvádza, že „do ôsmich týždňov od doručenia návrhu 
legislatívneho aktu v úradných jazykoch Únie môže ktorýkoľvek národný parlament alebo 
ktorákoľvek komora národného parlamentu poslať predsedom Európskeho parlamentu, Rady 
a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný 
                                               
1 V článku 5 ods. 3 ZFEÚ je spresnené, že „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 Poznámky k týmto ustanoveniam pozri v: F. Delpérée a F. Dopagne, Le dialogue parlementaire Belgique-
Europe, predslov: W. Martens, Bruxelles, Bruylant, 2010.
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návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Je vecou každého národného parlamentu alebo 
každej komory národného parlamentu, aby sa prípadne poradili s regionálnymi parlamentmi 
so zákonodarnými právomocami.“

Nemožno totiž opomenúť skutočnosť, že Belgicko k podpísaniu Lisabonskej zmluvy pripojilo 
vyhlásenie „o národných parlamentoch“ s číslom 51. Belgicko upresňuje, „že v súlade s jeho 
ústavným právom konajú poslanecká snemovňa a senát federálneho parlamentu, ako aj 
parlamentné zhromaždenia spoločenstiev a regiónov, vo vzťahu k právomociam 
vykonávaným Úniou ako súčasti vnútroštátneho parlamentného systému alebo komory 
národného parlamentu.“

Na základe uvedených textov bol senátu 20. októbra 2011 postúpený návrh európskeho 
nariadenia z 11. októbra 2011 o spoločnom európskom kúpnom práve (COM(2011)0635).

Návrh bol ďalej postúpený Výboru pre spravodlivosť, ktorý o ňom diskutoval na svojich 
schôdzach 22. a 29. novembra a 6. decembra. Výbor uskutočnil vypočutia, z ktorých záznam 
sa nachádza v prílohe správy (dok. senátu, č. 5-1382/1). Výboru boli doručené aj písomné
príspevky profesora Patricka Wéryho, organizácie Ordre des barreaux francophones et 
germanophone (Benoît Kohi a Denis Philippe) a organizácie Orde van Vlaamse Balies (Eddy 
Boydens), ktoré sú rovnako uvedené v prílohe k správe.

Treba pripomenúť, že lehota stanovená na vypracovanie stanoviska k dodržaniu zásady 
subsidiarity skončí 12. decembra 2011.

Oddiel 2. Metodické úvahy

Parlamentné zhromaždenie, ktoré bolo poverené vypracovaním stanoviska k súladu návrhu 
legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity, musí zohľadniť dve metodické zásady. Prvá je 
právnickej povahy, druhá je zameraná skôr politicky.

Z právneho hľadiska je potrebné vychádzať pri kontrole súladu z jej pravej podstaty, t. j. 
porovnať dve normy – na jednej strane ustanovenia navrhovaného textu a na druhej strane 
ustanovenia zmluvy – v tomto prípade v súvislosti so zásadou subsidiarity. Výsledkom tohto 
porovnania musí byť posúdenie platnosti uskutočneného legislatívneho postupu z hľadiska 
práva. Ak by sa na záver tejto analýzy ukázalo, že navrhovaný text nezodpovedá zásade 
subsidiarity, a ak by takýto záver podporili ďalšie parlamentné zhromaždenia, museli by 
autori tohto textu svoj návrh znovu preskúmať.

Z politického hľadiska je jednoznačne úlohou parlamentného zhromaždenia vyjadriť sa podľa 
kritérií politického hodnotenia, ktoré bežne uplatňuje, keďže od volených zástupcov sa 
v zásade očakáva, že návrhy posudzujú so zreteľom na čisto politické kritériá. Tak isto ako 
snemovňa reprezentantov ani senát nezabudol – v rámci skúmania pilotného projektu, ktorý 
vypracovala Konferencia výborov pre európske záležitosti (COSAC) k tretiemu balíku 
v oblasti železničnej dopravy – zdôrazniť politický charakter kontroly, ktorú bolo potrebné 
v tejto chvíli uskutočniť.

Kontrola uplatnenia zásady subsidiarity poskytuje snemovni príležitosť vyjadriť svoje 
stanovisko k všeobecnému usporiadaniu právomocí v Európskej únii. Je to pre ňu možnosť 
uviesť, ako by sa podľa jej názoru mali chápať ustanovenia zmluvy, v ktorých sa vyžaduje, 
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aby sa politické rozhodnutia prijímali „čo najbližšie k občanom Únie“ (preambula Protokolu 
č. 2).

Za týchto okolností parlamentné zhromaždenie dospelo v rámci kontroly subsidiarity k týmto 
trom otázkam1:

a) Otázka právomoci: Neprekročili európske orgány pri vypracúvaní legislatívneho aktu 
rámec činností, ktorý im prislúcha? Možno v zmluvách nájsť ustanovenie, ktoré ich oprávňuje 
konať v danej oblasti?

b) Otázka relevantnosti: Reaguje legislatívny akt v predloženej podobe primerane na 
problém, ktorý by mal riešiť? Je stanovené opatrenie zodpovedajúce? Umožňuje alebo 
uľahčuje uskutočnenie cieľa, o ktorého splnenie sa usilujú európske inštitúcie?

c) Otázka blízkosti: Zohľadňuje navrhovaný legislatívny akt v dostatočnej miere iniciatívy 
a opatrenia vnútroštátnych orgánov? Nebolo by možné dosiahnuť tie isté výsledky 
prostredníctvom opatrení členských štátov? Je na základe „rozsahu alebo účinkov 
navrhovanej činnosti“ odôvodnené konať v danej oblasti na európskej úrovni?

Na druhej strane parlamentným zhromaždeniam neprislúcha vyjadrovať sa v takejto súvislosti 
k obsahu návrhu nariadenia a zdôrazňovať jeho výhody alebo nevýhody2.

Oddiel 3. Predmet návrhu nariadenia

Cieľom návrhu európskeho nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve je prispieť 
k dobrému fungovaniu vnútorného trhu vytvorením jednotného a dobrovoľného súboru 
pravidiel v zmluvnej oblasti.

Jeho adresátmi sú tak podniky, ako aj občania. Podniky sa musia zapojiť do rozvoja 
cezhraničného obchodu. Občanov treba podporovať v tom, aby v podmienkach väčšieho 
pohodlia a vyššej bezpečnosti realizovali cezhraničné nákupy. Návrh sa teda týka kúpnych 
zmlúv uzavretých medzi podnikmi, ako aj zmlúv, ktoré uzatvárajú obchodníci 
so spotrebiteľmi.

Takto by sa vytvorilo autonómne a jednotné právo, ktoré by malo fakultatívny charakter. 
Uplatňovalo by sa však len vtedy, ak strany zapojené do cezhraničných transakcií súhlasia 
s jeho uplatnením. Išlo by o druhú úpravu zmluvného práva, ktorá by sa mala stať súčasťou 
vnútroštátneho právneho poriadku jednotlivých členských štátov popri hlavnej právnej 
úprave, ktorou by bol naďalej občiansky zákonník (články 1582 až 1701), a kogentných 
normách, ktorými sa riadi spotrebiteľský režim.

Prijatie tohto voliteľného systému by umožnilo odstrániť niekoľko prekážok vyplývajúcich 
z rozdielov medzi právnymi systémami v oblasti zmluvného práva, najmä kúpnych zmlúv. 
Mohlo by naznačiť, ako postupovať pri harmonizácii záväzkového práva vo všeobecnosti.

                                               
1 K tejto téme pozri: Le principe de subsidiarité (Zásada subsidiarity), Brusel, Bruylant, 2000 a L'Europe de la 
subsidiarité (Európa subsidiarity) (riad. M. Verdussen), Brusel, Bruylant, 2000.
2 „Netreba sa obávať,“ píše profesor Wéry, „že v praxi profesionálny predavač (presadí) svoju vôľu voči 
spotrebiteľovi a že spotrebiteľ, konfrontovaný s ponukou štandardnej zmluvy, nebude mať priestor vyjednávať?“
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Oddiel 4. Analýza súladu

So zreteľom na vypracované metodické úvahy výbor posudzoval návrh európskeho 
nariadenia, ktorý mu bol predložený na preskúmanie, z troch hľadísk.

4.1. Pokiaľ ide o analýzu právomocí, výbor zistil, že zmluvy neobsahujú žiadne osobitné 
ustanovenia umožňujúce prijať právnu úpravu, ktorá by sa začlenila do práva členských štátov 
bez toho, aby sa tým zmenili podstatné ustanovenia.

Predmetom navrhovaného právneho predpisu totiž nie je nahradiť vnútroštátne právne 
predpisy. Jeho účelom nie je ani harmonizovať ich ustanovenia. Má sa ním vytvoriť nový 
právny nástroj, ktorý by existoval popri nástrojoch ustanovených v jednotlivých 
vnútroštátnych právnych poriadkoch a ktorý by im v značnej miere konkuroval.

Autori návrhu použili ako základ článok 114 ods. 1 ZFEÚ. Toto ustanovenie slúži „na 
aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských 
štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.“ V odseku 3 tohto článku sa 
spresňuje, že Komisia vo svojich návrhoch okrem iného v oblasti ochrany spotrebiteľa musí 
brať za základ „vysokú úroveň takejto ochrany“.

Tento návrh však nespadá do rámca aproximácie vnútroštátnych právnych predpisov. Autori 
si mali zvoliť iný právny základ, a to článok 352 ZFEÚ, ktorý Únii umožňuje prijať „vhodné 
opatrenia“ za predpokladu, že „v rámci politík vymedzených v zmluvách je na dosiahnutie 
niektorého z cieľov uvedených v zmluvách nevyhnutná činnosť Únie a zmluvy na to 
neposkytujú potrebné právomoci.“

V takomto prípade by autori návrhu mali získať jednomyseľný súhlas členských štátov. 
Nesprávnym odvolaním sa na článok 114 ZFEÚ narúšajú európsky legislatívny proces. 
Okrem toho tiež presúvajú centrum politického rozhodovania v rámci Únie.

4.2. V prípade analýzy relevantnosti výbor konštatuje, že pokiaľ ide o cezhraničné operácie, 
konanie európskych orgánov môže zabezpečiť výsledok, ktorý by nebolo možné dosiahnuť 
vnútroštátnymi právnymi predpismi v právnom systéme, ktorý je obmedzený na vnútroštátne 
právo. Môže prispieť k tomu, že pre 500 miliónov osôb sa zjednodušia cezhraničné transakcie 
a zvýši sa ich bezpečnosť.

Je to zmysluplný cieľ. Patrí k tým cieľom, ktoré môže – dokonca musí – realizovať Európska 
únia. Napriek tomu si však možno položiť otázku, či sú použité prostriedky najvhodnejšie na 
dosiahnutie tohto cieľa. Plánovaný právny predpis by totiž mohol mnohým hospodárskym 
aktérom poskytnúť pohodlný prostriedok, ako obchádzať kogentné normy, ktoré sú súčasťou 
vnútroštátnych právnych poriadkov.

Profesor Patrick Wéry, ktorý sa vo svojej štúdii jednoznačne vyslovil v prospech návrhu 
nariadenia, to zdôrazňuje: Podľa dôvodovej správy „v súlade s článkom 114 ods. 3 ZFEÚ by 
spoločné európske kúpne právo malo zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, a to 
prostredníctvom vlastného súboru kogentných pravidiel, ktorými sa zachová alebo zvýši 
úroveň ochrany, ktorú spotrebiteľom poskytujú platné právne predpisy EÚ na ochranu 
spotrebiteľov.“
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Dodáva však: „So zreteľom na belgické pozitívne právo však možno o presnosti tohto 
tvrdenia pochybovať. Príklad nevýhodných zmluvných doložiek v zmluvách medzi 
obchodníkmi a spotrebiteľmi hovorí sám za seba“. A jeho záverom je, že návrh zaručuje 
menšiu ochranu, ako je ochrana v rámci belgického práva, napríklad na základe zákona zo 6. 
apríla 2010 o trhových postupoch a ochrane spotrebiteľov.

Z toho sa dá vyvodiť, že návrh nariadenia nedosahuje ciele, ktoré si pritom vedome stanovil.

4.3. V prípade analýzy blízkosti si možno položiť otázku, či autori návrhu európskeho 
nariadenia dostatočne dokázali, že nimi navrhovaný legislatívny akt dokáže obstáť pri 
skúmaní subsidiarity.

Hoci musia predložiť dôkaz o tom, že konanie na európskej úrovni by bolo v oblasti kúpneho 
práva účinnejšie a lepšie by poslúžilo rozvoju jednotného trhu, na podloženie svojej pozície 
nepredložili žiadne konkrétne čísla.

Samotné tvrdenie, že „Únia je najvhodnejším subjektom na riešenie problému roztrieštenosti 
v právnej oblasti“ (poznámka profesora Wéryho), nepostačí, iba ak by sme akceptovali petitio 
principii, podľa ktorého by – bez zohľadnenia záruk obsiahnutých v právnych predpisoch 
členských štátov – bolo európske nariadenie vhodnejšie na stanovenie jednotnej právnej 
úpravy v danej oblasti.

Zdá sa, že autori nebrali do úvahy vplyv smernice 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov 
(Úradný vestník Európskej únie z 22. novembra 2011), ktorú treba ešte transponovať do 
vnútroštátneho práva. Neukázali, ako je možné zosúladiť ustanovenia navrhovaného 
nariadenia s ustanoveniami nariadenia č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky 
(Rím I).

Rovnako nepredložili dôkaz o tom, že dvadsiaty ôsmy systém, ktorý sa opisuje ako 
„voliteľný“ a ktorý rozšíri rad 27 právnych systémov platných v členských štátoch a bude im 
konkurovať, bude lepšie slúžiť záujmom výrobcov, ako aj spotrebiteľov.

Harmonizácia právnych predpisov o ochrane spotrebiteľov je úspechom. Svoje ciele by mala 
dosiahnuť s väčšou istotou a účinnejšie ako systém minimálnej ochrany ponúkaný na báze 
dobrovoľnosti.

Oddiel 5. Závery Výboru pre spravodlivosť

Vzhľadom na pripomienky uvedené v predchádzajúcich častiach, najmä pokiaľ ide 
o právomoc orgánov Európskej únie, sa výbor domnieva, že návrh nariadenia, ktorý mu bol 
predložený na preskúmanie, je v rozpore so zásadou subsidiarity. V jeho dôsledku si 
navzájom konkurujú rôzne právne systémy, pričom jeho cieľom by však malo byť bojovať 
proti nevýhodným dôsledkom rôznych právnych predpisov alebo ich aspoň zmierňovať. Preto 
by bola potrebná jeho revízia, aby sa zohľadnili rôzne vyššie uvedené námietky.


