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noteikumiem 
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Austrijas Federālās padomes pamatots atzinums par 
minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMI

Federālās padomes
pamatots atzinums,
kas pieņemts 2011. gada 1. decembrī

saskaņā ar Federālā Pamatlikuma (B-VG) 23.g panta 1. punktu saistībā ar 6. pantu Protokolā 
Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu

COM(2011) 635 galīgā redakcija
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Vienotajiem Eiropas tirdzniecības 
noteikumiem
(60696/EU XXIV. GP)

„A. Pamatots atzinums

Attiecīgais priekšlikums nav savienojams ar subsidiaritātes principu.

B. Pamatojums

2011. gada 11. oktobrī Eiropas Komisija iepazīstināja ar savu priekšlikumu regulai par 
Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem. Šo jauno normatīvo aktu paredzēts izmantot 
pārrobežu pirkumu līgumu jomā. Tajā izstrādāta jauna līgumtiesību sistēma, kuru 
līgumslēdzējas puses var brīvi izvēlēties un kura līdztekus 27 esošajām dalībvalstu 
līgumtiesību sistēmām būtu izmantojama kā 28. sistēma. Eiropas Komisijas mērķis ir ar šo 
izvēles instrumentāriju veicināt pārrobežu juridisko darbību veikšanu jo īpaši moderno 
izplatīšanas kanālu jomā, galvenokārt veicinot tiešsaistes darījumus. Lai arī šis mērķis ir 
apsveicams, tā īstenošanai izvēlētie līdzekļi ir apšaubāmi.

Kā norādīts attiecībā uz šo priekšlikumu noraidošajā atzinumā par iekšējā tirgus tiesību 
aktiem, paralēli izmantojamas atšķirīgas normatīvu sistēmas nerada tādu tiesisko drošību, 
kādu Austrijas privātajās tiesībās kopš ABGB izveides pirms 200 gadiem nodrošina Austrijas 
likumdevējas iestādes. Vienoto Eiropas tirdzniecības noteikumu izraisītās tiesiskās nedrošības 
iemesls, no vienas puses, ir ierobežots reglamentēto jomu skaits, tādēļ daži tiesisko attiecību 
jautājumi paliek nereglamentēti. Piemēram, jautājumi par tiesībspēju vai pārstāvību, 
izmantojot Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus, būtu jānoskaidro saskaņā ar attiecīgo 
valsts normatīvo sistēmu. Tiesību izmantotāji turpmāk saskartos nevis ar tikai divām 
normatīvajām sistēmām, proti, līguma partnera un savu, bet arī ar trešo sistēmu. Šāds 
„trijstūris” varētu radīt ievērojamas nobīdes un pretrunas starp valstu tiesību sistēmām un 
Eiropas tirdzniecības noteikumiem.

Nevar piekrist Eiropas Komisijas argumentam par to, ka izvēles instruments būtu dalībvalstu 
normatīvās sistēmas daļa un kā tāds tas būtu iekļauts attiecīgās dalībvalsts tiesiskajā ietvarā. 
Savienības mēroga regula nekļūst par valsts tiesību aktu, tā paliek Savienības mēroga tiesību 
akts. Daudz būtiskāk ir tas, ka minētais izvēles instruments kā alternatīvs līguma veids var 
izkonkurēt valsts normatīvās sistēmas daļas.

Minētā normatīvā sistēma satur arī daudzus neskaidrus jēdzienus, kurus autonomi un pēdējā 
instancē var interpretēt EKT. Šis process un līdz ar to juridiskās skaidrības radīšana aizņems 
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gadus, un tādēļ ar to ir saistīts paaugstināts procesa izmaksu risks, kas līdz ar to apgrūtinātu 
piekļuvi tiesību aktiem. Pievienotā vērtība, kuru sola priekšlikumā par izvēles tirdzniecības 
noteikumiem, tiesību izmantotājam būtu neliela. Minētā tiesiskā nedrošība varētu būt iemesls 
arī komisijas maksu paaugstināšanai.

Regulas priekšlikumā iekļautas tādas jomas, kas bija iekļautas arī Patērētāju tiesību direktīvas 
sākotnējā versijā, bet netika pieņemtas, jo dalībvalstis pauda būtiskus iebildumus. Minētajā 
direktīvā sākotnēji bija iekļauta nodaļa par maldinošiem līgumnoteikumiem. Šie noteikumi 
dalībvalstīs ir ārkārtīgi atšķirīgi, un tā iemesls ir atšķirīgās sākotnējās situācijas un no tām 
izrietošās reglamentējošās vajadzības, neskatoties uz vienas, maz saskaņotas direktīvas 
esamību. Šajā jomā nav iespējams panākt konsensu attiecībā uz vienveidošanu. Minētā 
iemesla dēļ no Patērētāju tiesību direktīvas izslēgtie noteikumi tagad bez grozījumiem iekļauti 
priekšlikumā regulai par Vienotiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem.

Priekšlikums par Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem gan nav obligāti 
piemērojama normatīvā sistēma, tajā paredzētas līgumslēdzēju pušu izvēles tiesības, tomēr ir 
pamats bažām, ka strukturāli vājākajam patērētājam vai MVU, uz kuru arī attiecas 
līgumtiesības un kurš slēdz līgumu ar lielu uzņēmumu, nebūs iespējas ietekmēt izvēli.

Izstrādājot Eiropas mēroga pasākumus pārrobežu darījumu veicināšanai, vajadzētu ņemt vērā 
šīs jomas patiesās problēmas. Šā gada martā veikto Eirobarometra pētījumu rezultāti ir 
nepārprotami: patērētājus no pārrobežu darījumiem attur nevis atšķirīgas normatīvās sistēmas, 
bet gan tādas faktiskas un praktiskas problēmas kā, piemēram, bieži sastopama valodas 
barjera, bailes no krāpšanas, piegādes problēmas vai faktiskas problēmas gadījumā, ja 
piegādāts nepareizs produkts. Arī uzņēmēju gadījumā šķērslis pārrobežu darījumu veikšanai 
reti ir atšķirīgās normatīvās sistēmas, daudz biežāk izšķirošā loma ir vispārēji saimnieciskiem 
apsvērumiem.

Visbeidzot jānorāda arī uz to, ka Eiropas Kooperatīvās sabiedrības tiesu prakses kontekstā 
(sal. ar EKT, C-436/03) šķiet vairāk nekā apšaubāmi, ka LESD 114. pantu varētu efektīvi 
izmantot kā izvēles tirdzniecības noteikumu tiesisko pamatu. LESD 114. pantu nevajadzētu 
izmantot par pamatu „paralēlu reglamentēšanas instrumentu” izveidei tādās jomās, kas pašlaik 
ir dalībvalstu kompetencē. Tā kā izvēles instruments nav tiesību aktu pielīdzināšanas 
pasākums, būtu jāņem vērā LESD 352. pants, kur atšķirībā no LESD 114. panta paredzēts 
vienbalsīgs Padomes lēmums.

Eiropas regulas gan ir dalībvalstīs nepastarpināti piemērojamas, tomēr tās nav dalībvalstu 
tiesību akti, bet konkurē ar tiem. Izvēles instrumentārijs nav paredzēts valsts normatīvās 
sistēmas ietekmēšanai, bet gan pilnīgi saskaņotas paralēlas normatīvās sistēmas 
nodrošināšanai. Šā iemesla dēļ pastāv risks, ka saskaņošana var apstāties jomās, kurās 
vienotu, obligātu noteikumu izstrāde direktīvu vai regulu formā patērētāju tiesību aizsardzības 
ziņā šķiet steidzami nepieciešama. Jānorāda uz Vienotajos Eiropas tirdzniecības noteikumos 
ietvertajiem, bet maz izstrādātajiem noteikumiem par digitālo saturu.

Austrijas privāttiesību sistēma, jo īpaši ABGB un tās novērtējumi, kas nostiprinājušies 
iedzīvotāju tiesiskajā pārliecībā, nav pretrunā ar priekšlikumā noteikto mērķu sasniegšanu. 
Tādēļ izvēles instrumentu vietā būtu jāizstrādā Eiropas līmeņa uzticību veidojoši pasākumi, 
kas apkarotu pārrobežu darījumu patiesos šķēršļus. Iesniegtais Komisijas priekšlikums nav 
savienojams ar subsidiaritātes principa prasībām, jo tas nav būtisks mērķa sasniegšanai un nav 
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pierādīts, ka, izveidojot līgumtiesību 28. normatīvo sistēmu, rastos pievienotā vērtība.

Attiecībā uz Komisijas skaidrojumiem par savienojamību ar subsidiaritātes principu jānorāda, 
ka skaidrojumiem, pamatojoties uz konkrētiem kvantitatīviem un kvalitatīviem kritērijiem, 
jāatspoguļo ierosināto grozījumu sekas. Komisija turpretī aprobežojusies ar daudzo 
uzņēmumiem piemērojamo komisijas maksu uzskaitījumu, bet nav ņēmusi vērā papildu 
izmaksas, kas rodas patērētājiem. Lai padarītu ietekmes novērtējumu ticamu, Komisijai tāpat 
būtu jāaprēķina arī iespējamais vispārējais saimnieciskais kaitējums, ko varētu radīt 
priekšlikuma ievērojamā tiesiskā sarežģītība. Tikai tad ietekmes novērtējums būtu 
izmantojams kā derīgs pamats, lai novērtētu priekšlikuma savienojamību ar subsidiaritātes 
principu.”


