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Tema: Austrijos Respublikos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios Europos pirkimo-pardavimo 
sutarčių teisės
(COM(2011) 0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284 (COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Austrijos Respublikos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl minėto 
pasiūlymo.
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PRIEDAS

2011 m. gruodžio 1 d.
Bundesrato
pagrįsta nuomonė

pagal Federalinio konstitucinio įstatymo (Bundesverfassungsgesetz, B-VG) 23g straipsnio 
1 dalį, susiejant su Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 
6 straipsniu

COM(2011) 635 final
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisės
(60696/EU XXIV.GP)

„A. Pagrįsta nuomonė

Minėtas pasiūlymas su subsidiarumo principu nesuderinamas.

B. Pagrindimas

2011 m. spalio 11 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Reglamento dėl bendrosios 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės. Šios naujos teisės normos turėtų būti taikomos 
sudarant tarpvalstybines pirkimo–pardavimo sutartis. Tai yra nauja sutarčių teisės sistema, 
kurią sutarties šalys gali laisvai pasirinkti ir kuri, be esamų 27 valstybių narių sutarčių teisės 
sistemų, turėtų būti 28 sistema. Europos Komisijos tikslas yra šia neprivalomąja priemone 
skatinti tarpvalstybinius teisinius sandorius, ypač moderniųjų pardavimo būdų srityje, ypač
internetinius sandorius. Nors ir kaip palankiai vertintinas šis siekis, pasirinktas jo 
įgyvendinimo būdas abejotinas.

Kaip jau matyti iš atsižvelgiant į šį pasiūlymą pateiktos neigiamos nuomonės dėl Bendrosios 
rinkos akto, vienu metu egzistuojant skirtingoms reglamentavimo sistemoms neužtikrinamas 
toks teisinio tikrumo lygis, kokį Austrijos privatinėje teisėje užtikrina Austrijos įstatymų 
leidėjas nuo Bendrojo civilinio kodekso (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) 
sukūrimo, t. y. lygiai 200 metų. Dėl Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės galintis 
atsirasti teisinis netikrumas pirmiausia sietinas su ribota reglamentavimo sritimi, nes kai kurie 
teisinių santykių klausimai paliekami nereglamentuoti, pavyzdžiui, net ir taikant bendrąją 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę neveiksnumo ar atstovavimo klausimai turėtų būti 
sprendžiami pagal nacionalinę teisės sistemą. Taigi ateityje teisės normų taikytojas susidurtų 
jau ne su dviem teisės sistemomis, tai yra kitos sutarties šalies ir savo paties, bet dar ir su 
trečia sistema. Dėl tokio sutrejinimo gali kilti nemažai nesklandumų ir prieštaravimų tarp 
nacionalinės teisės ir Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės.

Negalima pritarti Europos Komisijos argumentui, kad neprivalomoji priemonė yra valstybių
narių nacionalinės teisės sistemos dalis ir savaime yra įtraukta į atitinkamos valstybės narės 
reglamentavimo sistemą. Sąjungos teisės reglamentas netampa nacionaline teise, o lieka 
Sąjungos teisė. Teisinga tai, kad taikant neprivalomąją priemonę, kaip alternatyvią sutarčių 
sudarymo tvarką, būtų išstumtos kai kurios nacionalinės teisės sistemos dalys.
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Kita vertus, šiose teisės normose yra daugybė neapibrėžtų sąvokų, kurios yra autonominės ir 
todėl paskutiniąja instancija turi būti aiškinamos Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. Šis 
procesas, o kartu teisinio tikrumo kūrimas truktų metų metus ir būtų susijęs su didesne 
proceso išlaidų rizika, dėl to būtų sunkiau kreiptis į teismą. Taigi pridėtinė vertė, kurios teisės 
normų taikytojas galėtų tikėtis iš pasiūlymo dėl neprivalomosios pirkimo–pardavimo sutarčių 
teisės, būtų labai nedidelė, o sandorio sudarymo išlaidos dėl tokio teisinio netikrumo, 
priešingai, padidėtų.

Be to, į pasiūlymą dėl reglamento įtrauktos sritys, kurios jau buvo pirminėje Vartotojų teisių 
direktyvos redakcijoje ir dėl didelio nepritarimo valstybėse narėse turėjo būti išbrauktos prieš 
priimant direktyvą. Pavyzdžiui, šioje direktyvoje iš pradžių buvo skyrius apie nesąžiningas 
sutarčių sąlygas. Su tuo susijusios nuostatos valstybėse narėse dėl skirtingos pradinės padėties 
ir dėl to atsirandančio reglamentavimo poreikio išplėtotos labai skirtingai, nepaisant priimtos 
direktyvos, kurioje vis dėlto numatomas tik būtiniausias suderinimas. Pasiekti sutarimą dėl 
suvienodinimo šioje srityje neįmanoma. Dabar dėl minėtos priežasties iš Vartotojų teisių 
direktyvos išbrauktos nuostatos jų nepakeitus perkeltos į Pasiūlymą dėl bendrosios Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisės.

Nors Pasiūlymas dėl bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės nėra privalomos 
teisės normos, kad ši neprivalomoji pirkimo–pardavimo sutarčių teisė būtų taikoma, ją turi 
pasirinkti sutarties šalys, tačiau gali nutikti taip, kad struktūriškai pavaldūs vartotojai ar MVĮ, 
kurioms sutarčių teisė taip pat taikoma, sudarydamos sutartį su didele įmone, neturės 
galimybės daryti poveikio pasirenkant taikytiną teisę.

Kuriant Europos priemones, kuriomis norima padidinti tarpvalstybinių sandorių skaičių, 
reikėtų gilintis į tikrąsias šios srities problemas. Iš šių metų kovo mėn. atlikto Eurobarometro 
tyrimo rezultatų aiškiai matyti: ne skirtingos teisės sistemos, o faktinės ir praktinės 
problemos, pvz., neretai pasitaikantys kalbos barjerai, baimė būti apgautam, tiekimo 
problemos ar faktinės problemos gavus nekokybišką produktą, sulaiko vartotojus nuo 
tarpvalstybinių sandorių. Ir įmonėms kliūtis sudaryti tarpvalstybinius sandorius yra ne tiek 
skirtingos teisės sistemos, kiek bendri komerciniai aspektai.

Baigiant reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į teismų praktiką dėl Europos 
kooperatinės bendrovės (plg. ETT bylą C-436/03), daugiau negu keista atrodo tai, kad 
neprivalomosios pirkimo–pardavimo sutarčių teisės teisiniu pagrindu laikomas SESV 
114 straipsnis. SESV 114 straipsniu negalima remtis norint sukurti lygiagrečias 
reglamentavimo priemones srityse, kurios šiuo metu yra valstybių narių kompetencija. 
Kadangi neprivalomoji priemonė nėra teisės aktų suderinimo priemonė, teisiniu pagrindu 
reikėtų laikyti SESV 352 straipsnį, pagal kurį, priešingai negu pagal SESV 114 straipsnį, 
reikia vieningo Tarybos sprendimo.

Nors Europos reglamentai valstybėse narėse taikytini tiesiogiai, tačiau jie nėra valstybės narės 
teisė, o su ja konkuruoja. Pagaliau neprivalomosiomis priemonėmis siekiama ne pakeisti 
esamas nacionalines normas, o veikiau pateikti visos teisės aspektu suderintą lygiagrečią 
teisės sistemą. Tačiau tuomet kyla pavojus, kad nevyks derinimas srityse, kuriose būtina kurti 
bendras, privalomas nuostatas – direktyvas ar reglamentus – siekiant apsaugoti vartotojus. 
Šiuo klausimu reikia atkreipti dėmesį į bendrojoje Europos pirkimo–pardavimo sutarčių 
teisėje paminėtas tik elementarias nuostatas dėl skaitmeninio turinio.
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Austrijos privatinės teisės sistema, ypač ABGB ir jo vertinimai, įsitvirtinę piliečių teisinėje 
nuomonėje, visiškai neprieštarauja pasiūlyme keliamų tikslų siekimui. Todėl vietoje 
neprivalomosios priemonės Europos lygmeniu reikėtų skatinti pasitikėjimą didinančias 
priemones, kuriomis būtų galima pašalinti tikrąsias tarpvalstybinių sandorių kliūtis. Todėl 
Komisijos pateiktas pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo reikalavimų, nes tikslui 
pasiekti jis nebūtinas, be to, nėra įrodyta, kad sukūrus 28 sutarčių teisės sistemą būtų galima 
gauti papildomą naudą.

Iš esmės, dėl Komisijos svarstymų dėl suderinamumo su subsidiarumo principu pažymėtina, 
kad šie svarstymai, remiantis konkrečiais kiekybiniais ir kokybiniais kriterijais, turėtų 
subalansuotai atspindėti siūlomų pakeitimų poveikį. Tačiau Komisija tik nurodo didelį 
sudarant sandorius įmonių tariamai patiriamų nuostolių skirtumą, nenurodydama vartotojams 
galinčių atsirasti papildomų išlaidų. Kad poveikio vertinimas būtų įtikinamas, Komisija taip 
pat turėtų apskaičiuoti žalą visai ekonomikai, kuri gali atsirasti dėl pasiūlymo didesnio teisinio 
sudėtingumo. Tik tuomet poveikio vertinimas būtų tinkamas pagrindas įvertinti pasiūlymo 
suderinamumą su subsidiarumo principu.“


