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Zadeva: Obrazloženo mnenje belgijskega senata o predlogu uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu 
(COM(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 z razlogi, 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 belgijskega senata o navedenem 
predlogu.
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Senat Belgije

Zasedanje 2011–2012

6. december 2011

Predlog za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu 
(COM 2011-635)

Nadzor uporabe načel subsidiarnosti in sorazmernosti

Ugotovitve odbora za pravosodje 

Oddelek 1. Pisne določbe

Člen 5(3), drugi pododstavek, Pogodbe o Evropski uniji (PEU) opredeli dve pravili.

Prvo je pravilo o delovanju. Namenjeno je institucijam Unije. Te morajo uporabljati „načelo 
subsidiarnosti v skladu s Protokolom o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti“1.

Drugo je pravilo o nadzoru. Namenjeno je institucijam držav članic. „Nacionalni parlamenti 
zagotavljajo spoštovanje načela subsidiarnosti v skladu s postopkom, določenim v tem 
protokolu“.

Protokol št. 1, priložen k PEU, opredeli vlogo nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. V 
členu 2, pododstavek 3, navaja, da „Komisija osnutke zakonodajnih aktov, ki jih predloži 
sama, sočasno kot Evropskemu parlamentu in Svetu neposredno pošlje nacionalnim 
parlamentom“.

V členu 3, pododstavek 1, Protokol še določa naslednje: „Nacionalni parlamenti lahko 
predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije po postopku iz Protokola o uporabi 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti pošljejo obrazloženo mnenje o skladnosti osnutka 
zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti“2.

Protokol št. 2 je posvečen „uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti“ in sistemu nadzora 
uporabe obeh načel (preambula protokola).

V členu 6, pododstavek 1, ta protokol določa: „vsak nacionalni parlament ali kateri od 
njegovih domov lahko v osmih tednih od datuma pošiljanja osnutka zakonodajnega akta 
predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, v uradnih jezikih Unije, pošlje 
svoje obrazloženo mnenje z razlogi, zakaj meni, da zadevni osnutek ni v skladu z načelom 
subsidiarnosti. Vsak nacionalni parlament ali kateri od njegovih domov se, kadar je primerno, 
                                               
1 Člen 5(3) PEU določa: „V skladu z načelom subsidiarnosti Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni 
pristojnosti, le če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo 
na ravni Unije“.
2 Za komentar teh določb gl. F. Delpérée in F. Dopagne, Parlamentarni dialog Belgija-Evropa (Le dialogue 
parlementaire Belgique-Europe), predgovor W. Martens, Bruselj, Bruylant, 2010.
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posvetuje z regionalnimi parlamenti, ki imajo zakonodajna pooblastila“.

Velja opozoriti, da je Belgija ob podpisu Lizbonske pogodbe podala izjavo „o nacionalnih 
parlamentih“. Izjava nosi št. 51. Belgija pojasnjuje, da „v skladu z njenim ustavnim pravom 
tako predstavniški dom in senat zveznega parlamenta kot tudi parlamentarne skupščine 
skupnosti in regij glede na pristojnosti, ki jih izvaja Unija, delujejo kot sestavni del 
nacionalnega parlamentarnega sistema ali kot domovi nacionalnega parlamenta“.

V skladu s pravkar navedenimi določili je belgijski senat 20. oktobra 2011 v obravnavo prejel 
predlog za evropsko uredbo z dne 11. oktobra 2011 o skupnem evropskem prodajnem pravu 
(Com (2011) 635).

Predlog je proučil odbor za pravosodje na sejah 22. in 29. novembra in 6. decembra. V ta 
namen je na predstavitve pred odborom povabil strokovnjake (povzetke s predstavitev 
prilagamo temu poročilu (dok. Senat, št. 5-1382/1)). Odbor je prejel tudi pisne prispevke 
profesorja Patricka Wéryja, odvetniške zbornice francosko in nemško govorečih odvetnikov 
(l'Ordre des barreaux francophones et germanophone) (Benoît Kohi et Denis Philippe) in 
reda Orde van Vlaamse Balies (Eddy Boydens); tudi njihovi prispevki so priloženi.

Mnenje o spoštovanju načela subsidiarnosti je moralo biti pripravljeno do 12. decembra 2011.

Oddelek 2. Metodološke pripombe

Pri pripravi mnenja o skladnosti določenega osnutka zakonodajnega akta z načelom 
subsidiarnosti morajo parlamentarne skupščine upoštevati dve metodološki pravili. Prvo 
pravilo je pravne narave, drugo politične.

S pravnega stališča je treba preverjanje skladnosti razumeti v osnovnem pomenu besede, to je 
kot konfrontacijo dveh norm: na eni strani osnutka besedila, na drugi Pogodbe in njenih 
določb, v tem primeru o načelu subsidiarnosti. Najprej je treba primerjati pravno veljavnost 
sproženega zakonodajnega postopka. Če bi ta primerjava pokazala, da predlagano besedilo ne 
ustreza načelu subsidiarnosti in bi se s tem strinjale druge parlamentarne skupščine, bi moral 
avtor besedila predlog ponovno proučiti.

S političnega stališča se parlamentarna skupščina izreče po merilih politične ocene, ki jim 
sledi običajno – v načelu velja, da se poslanci o predlogih odločajo glede na povsem politična 
merila. Prav tako kot predstavniški dom je tudi senat – pri obravnavi pilotnega projekta 
COSAC-a o „tretjem železniškem paketu“ – vztrajal, da ima nadzor, ki ga je bilo treba 
opraviti, politični značaj.

Ob preverjanju subsidiarnosti ima skupščina priložnost izraziti, kako razume splošno 
porazdelitev pooblastil v Evropski uniji. Dana ji je priložnost, da opozori, kako si je po 
njenem treba razlagati določbe Pogodbe, po katerih velja, da se morajo politične odločitve 
sprejemati „v kar najtesnejši povezavi z državljani Unije“ (preambula Protokola št. 2).

V takih pogojih si mora parlamentarna skupščina pri preverjanju subsidiarnosti zastaviti tri 
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vprašanja1:

a. Vprašanje pristojnosti: ali evropski organi pri pripravi zakonodajnega akta niso 
prekoračili področja svojega delovanja? Ali lahko v Pogodbah najdejo določbo, ki jim 
omogoča poseg na tem področju?

b. Vprašanje primernosti: ali se zakonodajni akt, kakor je pripravljen, ustrezno odziva na 
problem, ki ga skuša odpraviti? Ali je načrtovani ukrep primeren? Ali bo to, kar evropske 
institucije želijo doseči, z njim izvedeno boljše in lažje?

c. Vprašanje bližine: ali načrtovani zakonodajni akt dovolj upošteva pobude in delovanje 
nacionalnih organov? Ali ne bi mogli istih rezultatov doseči s posredovanjem držav članic? 
Ali „obseg ali učinki predlaganih ukrepov“ upravičujejo evropsko intervencijo na tem 
področju?

Nasprotno pa se parlamentarne skupščine ne morejo izreči o vsebini predloga uredbe in 
opozoriti na njegove prednosti in pomanjkljivosti2.

Oddelek 3. Cilj predloga uredbe

Predlog evropske uredbe o skupnem evropskem prodajnem pravu naj bi k dobremu delovanju 
notranjega trga prispeval s skupnimi in neobveznimi pravili na področju sklepanja pogodb.

Nanaša se tako na podjetja kot na državljane. Podjetja morajo sodelovati pri razvoju čezmejne 
trgovine, državljani pa morajo s poostrenimi pogoji udobnosti in varnosti dobiti spodbudo za 
nakupe prek državnih meja. Predlog se torej nanaša na prodajne pogodbe med podjetji, pa tudi 
na pogodbe, sklenjene med podjetji in potrošniki.

To naj bi privedlo do nastanka prava, ki je opisan kot samostojen in enoten. Po značaju naj bi 
bil izbiren. Uporabljal bi se samo, če bi se o tem strinjale stranke v čezmejnih transakcijah. 
Bil bi nekakšen „drugi režim pogodbenega prava“, ki bi v nacionalnem pravu držav članic 
sobival s prvim režimom, ki ga prinašajo civilni zakonik (čl. 1582 do 1701) in obvezni 
zakoni, ki urejajo prodajo potrošniškega blaga.

Če bi bil predlagani neobvezni sistem sprejet, bi bile z njim odpravljene določene ovire, ki so 
posledica razlik med pravnimi sistemi s področja pogodbenega prava, zlasti prodajnih 
pogodb. Sistem bi lahko odprl pot harmonizaciji obligacijskemu pravu na splošno.

Oddelek 4. Analiza skladnosti

Ob upoštevanju izraženih metodoloških opažanj je odbor proučil tri vidike predloga evropske 
uredbe, ki ga je prejel v obravnavo.

4.1. Glede na analizo pristojnosti velja opozoriti, da Pogodbi ne vsebujeta posebnih določb, ki 
bi brez spremembe bistvenih določb omogočale sprejetje pravnega režima, ki bi postal del 

                                               
1 O tej tematiki gl. Načelo subsidiarnosti (Le principe de subsidiarité), Bruselj, Bruylant, 2000 in Evropa 
subsidiarnosti (L'Europe de la subsidiarité) (ur. M. Verdussen), Bruselj, Bruylant, 2000.
2 „Ali ne obstaja bojazen, piše profesor Wéry, da v praksi poklicni prodajalec (narekuje) svojo voljo potrošniku 
in da tedaj, ko mu je ponujena pristopna pogodba, potrošnik nima več možnosti, da se pogaja?“
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prava držav članic.

Predlagani zakonodajni predpis sicer ne želi nadomestiti nacionalnih zakonodaj. Prav tako ne 
želi uskladiti njihovih določb. Želi pa ustvariti novo pravno sredstvo, ki bi sobivalo in v 
precejšnji meri konkuriralo s sredstvi nacionalnega prava posameznih držav članic.

Avtorji predloga so svoj poseg osnovali na členu 114(1) PDEU. Z določbami tega člena naj bi 
bilo zagotovljeno „približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah članicah, 
katerih predmet je vzpostavitev in delovanje notranjega trga.“  Tretja točka istega člena 
določa, da mora Komisija pri predlogih s področja varstva potrošnikov vzeti za izhodišče 
„visoko raven varstva“.

Kljub temu predlog ne gre v smeri približevanja določb nacionalnih zakonodaj. Avtorji bi 
morali izbrati drugo pravno podlago, na primer člen 352 PDEU, ki omogoča, da Unija 
sprejme ukrepe, „če se v okviru politik, določenih v Pogodbah, izkaže, da je zaradi doseganja 
enega od ciljev Pogodb potrebno ukrepanje Unije, Pogodbi pa ne predvidevata za to potrebnih 
pooblastil“.

V tem primeru bi morali avtorji predloga pridobiti soglasje držav članic. S členom 114 PDEU 
kot napačno pravno podlago v evropski zakonodajni proces uvajajo neravnovesje, hkrati pa 
mimogrede premeščajo središče političnega odločanja v Uniji.

4.2. Glede na analizo primernosti odbor ugotavlja, da lahko pri čezmejnih operacijah 
intervencija evropskih organov učinkuje drugače kot bi nacionalne zakonodaje, ki so s svojim 
pravnim sistemom omejene na notranje pravo. S to intervencijo lahko čezmejne transakcije 
petinpetdesetih milijonov ljudi postanejo preprostejše in varnejše.

Ta cilj je dober. Sodi med tiste, ki si jih Evropska unija lahko in celo mora zastavljati. Vseeno 
pa bi se veljalo vprašati, če so za njegovo dosego uporabljena primerna sredstva. Ali bi 
načrtovana zakonodaja dejansko lahko vsem ekonomskim akterjem ponudila pripravno 
sredstvo, da bi obšli obvezne določbe iz nacionalnih zakonodaj?

Profesor Patrick Wéry – njegova študija je predlogu uredbe brez dvoma naklonjena –
opozarja: „Glede na obrazložitveni memorandum bi „v skladu s členom 114(3) PDEU skupno 
evropsko prodajno pravo zagotavljalo visoko raven varstva potrošnikov, saj bi določilo lasten 
sklop prisilnih določb, ki bi ohranjale ali dvignile raven varstva, ki ga potrošnik že uživa na 
podlagi veljavnega potrošniškega prava EU“.

Profesor Wéry vseeno dodaja:  „V točnost te trditve lahko glede na belgijsko pozitivno pravo 
podvomimo. Zgovoren je primer prekomernih klavzul v pogodbah med poklicnimi prodajalci 
in potrošniki“. Zaradi tega lahko zaključimo, da predlog zagotavlja „manj varstva“ kot 
belgijsko pravo, zlasti po zakonu z dne 6. aprila 2010 o praksah na tržišču in zaščiti 
potrošnikov.

Na tej osnovi lahko zaključimo, da predlog uredbe ne izpolnjuje ciljev, ki so si jih sicer avtorji 
namenoma zastavili.

4.3. 
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Čeprav je njihova naloga, da dokažejo, da bi bila evropska intervencija na področju 
prodajnega prava učinkovitejša in bo bolje služila razvoju skupnega trga, pa svojega 
načelnega stališča ne podprejo s konkretnimi podatki.

Trditev, po kateri naj bi veljalo, da „lahko Unija najbolje odpravi pravno razdrobljenost“ 
(pripomba profesorja Wéryja), sama po sebi ni dovolj, razen v primeru nekakšne načelne 
zahteve, ne glede na jamstva iz zakonodaj držav članic, češ da so evropske uredbe bolj 
primerne za vzpostavljanje enotnega pravnega režima na določenem področju.

Avtorji očitno niso upoštevali učinka Direktive 2011/83/EU o pravicah potrošnikov (Uradni 
list Evropske unije, 22. november 2011), ki še ni bila prenesena v domačo zakonodajo. Ne 
pojasnijo, kako je možno določbe načrtovane uredbe uskladiti z določbami Uredbe št. 
593/2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I).

Prav tako avtorjem ni uspelo pokazati, da bo osemindvajseti režim – imenovan „izbiren“ –
dodan sedemindvajsetimi pravnim režimom, ki se uporabljajo v državah članicah, in v 
konkurenci z njimi, bolje služil interesom proizvajalcev in potrošnikov.

Harmonizacija zakonodaje o varstvu potrošnikov je bila izvedena uspešno. Zastavljene cilje 
bo izpolnila bolj zanesljivo in učinkoviteje kot nekakšen minimalen režim zaščite, ki niti ne 
bo obvezen.

Oddelek 5. Ugotovitve odbora za pravosodje 

Ob upoštevanju navedenih ugotovitev, zlasti glede pristojnosti organov Evropske unije, odbor 
meni, da predlog uredbe, ki ga je prejel v pregled, krši načelo subsidiarnosti. V jasne pravne 
sisteme vnaša konkurenco, čeprav bi moral biti njegov cilj odprava škodljivih učinkov, ki so 
posledica različnih zakonodaj, oziroma vsaj njihova omilitev. Predlog bi bilo treba ponovno 
pregledati in se odzvati na navedene pripombe. 


