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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 Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės
Bendruomenių rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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Bendruomenių rūmų pagrįsta nuomonė

Pateikta Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagal Protokolo Nr. 2 dėl 

subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį.

Dėl reglamento dėl bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės projekto1

Sutartimi nustatyta atitikties subsidiarumo principui vertinimo sistema

1. Subsidiarumo principas kilęs iš noro užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami kuo 

artimesniu ES piliečiams lygmeniu. Šis principas apibrėžtas Europos Sąjungos sutarties 

5 straipsnio 2 dalyje:

„Pagal subsidiarumo principą tose srityse, kurios nepriklauso išimtinei Sąjungos 

kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo 

veiksmo tikslų negali deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietiniu lygiu, o Sąjungos 

lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų geriau.“

2.Kaip nustatyta Protokole Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, ES 

institucijos privalo užtikrinti, kad „nuolat būtų laikomasi“2 subsidiarumo principo.

3.Atitinkamai Komisija prieš siūlydama įstatymo galią turinčius aktus privalo plačiai 

konsultuotis; konsultuojantis prireikus atsižvelgiama į regioninius ir vietinius numatomo 

veiksmo aspektus3.

4.Remiantis Protokolo (Nr. 2) 5 straipsniu, bet kuriame įstatymo galią turinčio akto projekte 

turėtų būti „išsamus paaiškinimas“, leidžiantis nustatyti, ar laikomasi subsidiarumo ir 

proporcingumo principų. Šis paaiškinimas turėtų apimti:

— pasiūlymo finansinio poveikio įvertinimą,

— jei teikiama direktyva – pasiūlymo poveikio valstybių narių ir prireikus regionų teisės 

aktams įvertinimą, ir
                                               
1 15429/11, COM(2011) 635.
2 Protokolo (Nr. 2) 1 straipsnis.
3 Protokolo (Nr. 2) 2 straipsnis.
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— priežastis, „dėl kurių buvo padaryta išvada, kad Sąjungos tikslas gali būti geriau pasiektas 

Sąjungos lygiu“, grindžiamas kokybiniais ir, jei įmanoma, kiekybiniais rodikliais.

Išsamiame paaiškinime taip pat turėtų būti įrodyta, kad yra suprantama būtinybė sumažinti 

finansinę arba administracinę naštą, tenkančią ES, nacionalinėms vyriausybėms, regionų 

valdžios arba vietos savivaldos institucijoms, ūkio subjektams ir piliečiams, ir padaryti ją 

proporcingą tikslui, kurį reikia pasiekti.

5. Remiantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 2 dalimi ir 12 straipsnio b punktu, 

nacionaliniai parlamentai užtikrina, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo Protokole Nr. 2 

nustatyta tvarka, t. y. pagrįstos nuomonės teikimo tvarka.

Pirmesnis Protokolas dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo

6. Pirmesniame Protokole dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, pridėtame 

prie Amsterdamo sutarties, buvo pateiktos naudingos gairės dėl to, kaip subsidiarumo 

principas turi būti taikomas. Šios gairės išlieka aktualus atitikties subsidiarumo principui 

rodiklis:

„Pagrindžiant Bendrijos veiksmus, būtina laikytis abiejų subsidiarumo principo aspektų: 

valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinių konstitucijų, negali deramai pasiekti 

siūlomų veiksmų tikslų, todėl jų geriau siekti Bendrijos lygio veikla.

Nustatant, ar įvykdyta pirmiau minėta sąlyga, vadovaujamasi šiomis gairėmis:

•   svarstomasis dalykas turi transnacionalinių aspektų ir valstybių narių veiksmai 

negali jo tinkamai reglamentuoti;

• vienų tik valstybių narių veiksmai arba Bendrijos neveiklumas prieštarautų 

Sutarties reikalavimams (pvz.: pataisyti konkurencijos iškraipymus, išvengti 

paslėptų prekybos apribojimų arba sustiprinti ekonominę bei socialinę 

sanglaudą) arba kaip nors kitaip smarkiai pakenktų valstybių narių interesams;
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• Bendrijos lygiu atliekama veikla būtų akivaizdžiai naudinga dėl savo apimties 

arba poveikio, palyginti su veiksmais, atliekamais valstybių narių lygiu.“1

Siūlomas teisės aktas

7. Siūlomo reglamento turinys išsamiai išdėstytas Europos reikalų kontrolės komiteto 

pranešime, prie kurio pridėta ši pagrįsta nuomonė. Šiais tikslais tiesiog išdėstome pareikštą 

pasiūlymo tikslą ir nurodytas priežastis, kodėl šį tikslą geriau pasiekti veiksmais ES, o ne 

valstybių narių lygmeniu.

Tikslas

8. Komisijos aiškinamajame memorandume pasiūlymo tikslas apibrėžiamas taip:

„Bendras pasiūlymo tikslas – gerinti vidaus rinkos konsolidavimą ir veikimą įmonėms 

lengvinant galimybes plėsti tarpvalstybinę prekybą, o vartotojams – pirkimą užsienyje. 

Šį tikslą galima pasiekti parengiant bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių 

teisę – savarankiškas vienodas sutarčių teisės normas, įskaitant vartotojų teisių apsaugos 

nuostatas, – kuri kiekvienos valstybės narės nacionalinėje teisėje sudarytų antrą sutarčių 

teisės sistemą.“2

Subsidiarumas

9. Komisijos aiškinamajame memorandume pateikiamas toks paaiškinimas, susijęs su 

subsidiarumo principu: „Pasiūlymo tikslas – prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo 

parengiant savanoriškai taikomas vienodas sutarčių teisės normas – yra aiškiai tarpvalstybinio 

pobūdžio ir jo valstybės narės negali deramai pasiekti savo nacionalinėse sistemose.

Kol sudarant tarpvalstybinius sandorius dėl nacionalinės sutarčių teisės skirtumų bus 

patiriamos didelės papildomos sandorių sąnaudos, nebus galima visiškai pasiekti tikslo 

                                               
1 5 straipsnis.
2 Komisijos aiškinamojo memorandumo 4 psl.
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konsoliduoti vidaus rinką prekiautojams palengvinant tarpvalstybinės prekybos plėtrą, o 

vartotojams – galimybę pirkti užsienyje.

Nacionaliniu lygiu priimdamos nesuderintas priemones, valstybės narės negalės 

panaikinti papildomų sandorių sąnaudų ir teisinio kompleksiškumo, kurį lemia nacionalinės 

sutarčių teisės, su kuria prekiautojai susiduria ES versdamiesi tarpvalstybine prekyba, 

skirtumai. Vartotojai ir toliau turės mažesnį pasirinkimą ir ribotas galimybes įsigyti produktų 

kitose valstybėse narėse. Be to, jie stokos pasitikėjimo, susijusio su savo teisių išmanymu.

Todėl pasiūlymo tikslo geriau būtų siekti Sąjungos lygiu, laikantis subsidiarumo 

principo. Sąjunga gali geriausiai išspręsti teisės susiskaidymo problemą, sutarčių teisės srityje 

priimdama priemonę, kuria būtų suderintos tarpvalstybiniams sandoriams taikytinos normos. 

Be to, rinkos tendencijos keičiasi ir skatina valstybes nares savarankiškai imtis priemonių, 

pavyzdžiui, reguliuojant besivystančią skaitmeninio turinio rinką, tad tikėtina, kad dėl 

skirtingo reglamentavimo patiriamos sandorių sąnaudos ir vartotojų teisių apsaugos spragos 

didės.“1

10. Komisijos atliktame poveikio vertinime pateikiamas toks paaiškinimas, susijęs su 
subsidiarumo principu:

„Ši iniciatyva atitinka subsidiarumo principą dėl keleto priežasčių. Kol įmonės ir 

vartotojai negalės taikyti vienodų sutarčių teisės normų savo sudaromiems 

tarpvalstybiniams sandoriams, nebus galima visiškai pasiekti tikslų palengvinti 

įmonėms tarpvalstybinės prekybos plėtrą, o vartotojams – galimybę pirkti vidaus 

rinkoje. Dabartinė teisinė sistema nėra pakankama, nes joje nėra vieno bendro vienodų 

materialinės teisės normų, apimančių visą tarpvalstybinės sutarties gyvavimo ciklą, 

rinkinio. Be to, kadangi rinkos tendencijos keičiasi ir skatina valstybes nares 

savarankiškai imtis priemonių (pvz., reguliuojant skaitmeninio turinio produktus), 

skirtumai reguliavimo srityje didėja. Jie lemia išaugusias sandorių sąnaudas ir didesnį 

verslo teisinį kompleksiškumą, kaip, beje, ir netikrumą, kurie kenkia tarpvalstybiniuose 

sandoriuose dalyvaujančioms įmonėms ir vartotojams.
                                               
1 9 psl.
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Daugelis suinteresuotųjų šalių pripažįsta, kad dėl skirtumų sutarčių teisėje atsirado 

teisinis susiskaidymas, galintis pakenkti vidaus rinkos veikimui; tai gali lemti 

papildomas sandorių sąnaudas ir teisinį netikrumą įmonėms ir vartotojų pasitikėjimo 

trūkumą. Sąjunga gali geriausiai pašalinti kliūtis, trukdančias vidaus rinkai veikti, nes 

šios kliūtys yra aiškiai tarpvalstybinio pobūdžio. Kalbant konkrečiau, Sąjunga gali 

geriausiai pašalinti kliūtis, susijusias su sutarčių teise, parengdama vieną bendrą 

vienodų materialinės sutarčių teisės normų rinkinį. Nustačius tokias normas 

tarpvalstybiniuose sandoriuose dalyvaujantiems vartotojams ir įmonėms, dabartinė 

teisinė sistema bus papildyta pridėtine verte.“1

Subsidiarumo principo neatitinkantys reglamento aspektai

11.Bendruomenių rūmai mano, kad Reglamento dėl bendrosios Europos pirkimo–pardavimo 

sutarčių teisės projektas neatitinka nei Protokole Nr. 2 nustatytų procedūrinių įpareigojimų 

Komisijai, nei subsidiarumo principo toliau nurodytais aspektais.

i) Neatitiktis pagrindiniam procedūriniam reikalavimui

12.Nei aiškinamajame memorandume, nei poveikio vertinime nepateikiamas „išsamus 

paaiškinimas, leidžiantis nustatyti, ar laikomasi subsidiarumo principo“ (ir proporcingumo 

principo), kaip reikalaujama pagal prie SESV pridėto Protokolo (Nr. 2) 5 straipsnį, kurio 

turinys išdėstytas šios pagrįstos nuomonės 4 punkte.

13. ES sutarties 5 straipsnyje nustatyta prielaida, kad sprendimai turėtų būti priimami kuo 

artimesniu ES piliečiams lygmeniu. Nukrypimas nuo šios prielaidos neturėtų būti laikomas 

savaime suprantamu dalyku, bet turėtų būti pakankamai išsamiai ir aiškiai pagrįstas, kad ES 

piliečiai ir jų išrinkti atstovai galėtų suprasti kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais grindžiamas 

priežastis, dėl kurių daroma išvada, kad „Sąjungos tikslas gali būti geriau pasiektas Sąjungos 

lygiu.“2

                                               
1 22 psl.
2 Protokolo (Nr. 2) 5 straipsnis.
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14. Europos reikalų kontrolės komiteto gauti duomenys rodo, kad pasiūlymas greičiausiai 

turės rimtų tiesioginių arba netiesioginių padarinių, inter alia, nacionalinėms sutarčių teisės 

normoms, nacionalinėms vartotojų teisių apsaugos sistemoms, tarpvalstybinių pirkimo–

pardavimo sutarčių teisiniam aiškumui ir tikrumui ir įmonėms teksiančioms sąnaudoms. Šios 

pagrįstos nuomonės 9 ir 10 punktuose pateiktos ištraukos rodo, kad vertindama šio pasiūlymo 

atitiktį subsidiarumo principui Komisija neatsižvelgė nė į vieną iš šių aspektų, todėl 

nacionaliniams parlamentams labai sudėtinga įvertinti pasiūlymo atitiktį subsidiarumo 

principui per pagrįstai nuomonei pareikšti nustatytą aštuonių savaičių laikotarpį. 

(Bendruomenių rūmams šiuo atveju labai padėjo pareiškimai, gauti iš reprezentatyvių JK 

organizacijų.) Bendruomenių rūmai mano, kad Komisijos nesugebėjimas pateikti išsamaus 

paaiškinimo prilygsta Protokole Nr. 2 nustatyto pagrindinio procedūrinio reikalavimo 

pažeidimui.

16. Komisijos požiūris į subsidiarumo vertinimą kelia rūpestį ne tik Bendruomenių rūmams, 

bet ir visų ES valstybių narių nacionaliniams parlamentams. Bendruomenių rūmai atkreipia 

Komisijos dėmesį į XLVI COSAC pasiūlymo 2.3 punktą:

„Laikydamasi Protokolo (Nr. 2) 5 straipsnio, COSAC pabrėžia, kad tam, kad 

nacionaliniai parlamentai galėtų naudotis jiems suteiktomis galiomis, būtina užtikrinti 

galimybę vertinti ES įstatymo galią turinčių teisės aktų finansinį poveikį ir, direktyvų 

atveju, poveikį nacionalinės teisės sistemoms. Be to, COSAC primena, kad ES įstatymo 

galią turinčių teisės aktų projektai turėtų būti pateisinami remiantis kokybiniais ir 

kiekybiniais rodikliais. COSAC pažymi, kad iki šiol subsidiarumo analizė Komisijos 

aiškinamuosiuose memorandumuose neatitiko 5 straipsnio reikalavimų.“

ii) Neatitiktis subsidiarumo principui

17.Šio tikslo atitiktis subsidiarumo principui įvertinta atsižvelgiant į gaires, pateiktas 

6 punkte.

18.Yra aišku be įrodymų, kad visoms valstybėms narėms bendra neprivaloma pirkimo–

pardavimo sutarčių teisė yra tai, ką galima geriau pasiekti ES, o ne nacionaliniu lygmeniu. 
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Bet taip yra tuo atveju, jeigu siūloma bendroji Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė: a) 

yra būtina ir b) šiuo veiksmu dėl jo masto ir poveikio bus pasiekta akivaizdžios naudos, 

palyginti su valstybių narių veiksmais. Šios abi sąlygos yra būtini reikalavimai užtikrinant 

atitiktį subsidiarumo principui; remdamiesi peržvelgtais duomenimis, Bendruomenių rūmai 

abejoja, kad abu reikalavimai yra patenkinti.

Būtinybė

19.Nei organizacijos „Which?“ atliktas tyrimas, nei tyrimas, kurį atliko organizacija 

„Consumer Focus“, nerodo, kad skirtinga sutarčių teisė dideliu mastu sulaiko vartotojus ar 

įmones nuo vertimosi tarpvalstybine prekyba. Šių tyrimų išvados taip pat grindžiamos 

statistinių duomenų, kuriais remiasi Komisija, analize.1

20.Organizacija „Which?“ praneša, kad 80 proc. įmonių, dalyvavusių pastaruoju metu 

atliktoje Eurobarometro apklausoje, pareiškė, jog su vartojimo sutarčių teise susijusios kliūtys 

jų niekada nesulaiko arba sulaiko labai retai. 72 proc. įmonių teigė, kad būtinybė prisitaikyti 

prie skirtingų vartotojų teisių apsaugos normų užsienio sutarčių teisėje ir būtinybė jų laikytis 

nedaro jokios įtakos ar daro tik labai nedidelę įtaką jų sprendimui prekiauti tarpvalstybiniu 

mastu parduodant savo prekes ir paslaugas vartotojams iš kitų ES valstybių. Be to, 79 proc. 

įmonių pareiškė, kad bendroji Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė nepakeistų jų 

tarpvalstybinių operacijų skaičiaus ar tik šiek tiek jį padidintų. Tačiau kitas Komisijos tyrimas 

rodo, kad perkant užsienyje daugiausia rūpesčių vartotojams kelia sukčiavimas (62 proc.) ir 

tai, ką daryti, jeigu kas nors vyks ne taip, kaip reikia (59 proc.). Naujasis organizacijos 

„Which?“ tyrimas tai patvirtina; daugiau nei pusė apklaustų vartotojų nurodė rūpestį dėl to, 

ką daryti, jeigu kas nors vyks ne taip, kaip reikia, kaip pagrindinę priežastį nepirkti prekių iš 

ne JK prekiautojų.

21.Organizacija „Consumer Focus“ praneša, kad:

                                               
1 Išsamūs reprezentatyvių organizacijų pareiškimai ir vyriausybės įrodymai, pateikti parlamentui skirtame aiškinamajame memorandume, 
išsamiai išdėstyti 2011 m. lapkričio 23 d. Europos reikalų kontrolės komiteto pranešime, prie kurio pridėta ši pagrįsta nuomonė.
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• Komisijos vartotojų rinkų rezultatų suvestinėje (2011 m. kovo mėn.) 

pagrindinėmis priežastimis, kodėl tarpvalstybinės prekybos mastas nėra 

pakankamas, nurodomos praktinės priežastys. 62 proc. vartotojų baiminasi 

sukčiavimo, 59 proc. vartotojų nerimą kelia tai, ką daryti kilus problemoms, ir 

49 proc. rūpestį kelia prekių pristatymas;

• Komisijos atlikta kokybinė Eurobarometro apklausa, kuria siekta nustatyti, su 

kokiomis kliūtimis piliečiai susiduria vidaus rinkoje (2011 m. rugsėjo mėn.), 

parodė, kad pagrindinė priežastis, kodėl vartotojai neperka užsienyje, yra ta, kad 

jie renkasi pirkti prekes vietoje, ir

• Komisijos ataskaitoje dėl tarpvalstybinės elektroninės prekybos nurodoma, kad 

71 proc. vartotojų mano, jog išspręsti problemas perkant iš tiekėjų, esančių 

kitose ES valstybėse, sudėtingiau.

22.Šias išvadas patvirtina organizacijos „Consumer Focus“ atliktas tyrimas. Jos kontrolinio 

pirkimo tyrimas, atliktas apklausiant vartotojų organizacijas iš 11 šalių, kuriuo siekta 

išsiaiškinti vartotojų patirtį perkant prekes ir paslaugas mobiliuoju telefonu, parodė, kad yra 

spragų, susijusių su informacijos atskleidimu. Šios spragos apima sandorių grandinėse 

dalyvaujančių prekiautojų atsakomybės sritis, prastas galimybes teikti skundus ir išreikalauti 

žalos atlyginimą bei problemas, susijusias su mokėjimais.

23.Atrodo, kad vartojimo sutarčių teisės skirtumų įtaka įmonių sprendimams dėl 

tarpvalstybinės prekybos taip pat yra perdėta. Remiantis Komisijos atliktu poveikio 

vertinimu1, tik 7 proc. įmonių mano, kad „būtinybė prisitaikyti prie skirtingų vartotojų teisių 

apsaugos normų užsienio sutarčių teisėje ir jų laikytis“ daro didelę įtaką jų sprendimui 

prekiauti tarpvalstybiniu mastu parduodant prekes ir paslaugas vartotojams iš kitų ES 

valstybių. Keista, kad šie svarbūs statistiniai duomenys pateikti ne atitinkamoje poveikio 

vertinimo dokumento pastraipoje, bet išnašose. Sakinys minėtoje pastraipoje suformuluotas 

klaidinamai:

                                               
1 13 psl., 55 išnaša.
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„38 proc. įmonių, turinčių patirties tarpvalstybinėje prekyboje ar suinteresuotų ja 

verstis, laiko būtinybę prisitaikyti prie skirtingų vartotojų teisių apsaugos normų 

užsienio sutarčių teisėje ir jų laikytis kliūtimi.“

24.Neseniai atliktoje apklausoje „Flash Eurobarometer“ Nr. 300 beveik 80 proc. prekiautojų 

pareiškė, kad suderinta vartotojų apsaugos teisė ES „darytų nedidelę įtaką arba nedarytų

jokios įtakos jų tarpvalstybinės prekybos veiklai“, o remiantis apklausa „Flash 

Eurobarometer“ Nr. 321, beveik 90 proc. prekiautojų niekada neatsisakydavo arba retai 

atsisakydavo parduoti savo prekes ir paslaugas užsienio vartotojams dėl skirtingų jų ES 

valstybėje galiojančios sutarčių teisės vartotojų teisių apsaugos normų.

25.Organizacija „Consumer Focus“ daro išvadą, kad Komisija nepateikė jokių įtikinamų 

įrodymų, pagrindžiančių jos poziciją, kad ši nauja ES sutarčių teisės priemonė padės pasiekti 

Komisijos tikslą paskatinti tarpvalstybinę prekybą. Šios organizacijos atliktas tyrimas leidžia 

daryti išvadą, kad kitos kliūtys, su kuriomis susiduria vartotojai ir tarpvalstybiniu mastu 

prekiaujančios įmonės, yra daug didesnės už kliūtis, susijusias su sutarčių teisės skirtumais.

26.Apklausa, kurią atliko pasiūlymą palankiai vertinanti Mažųjų įmonių federacija (angl. 

Federation of Small Businesses (FSB), parodė tik tai, kad 18 proc. įmonių mano, jog šis 

pasiūlymas joms padėtų. Ketvirtadalis Mažųjų įmonių federacijos narių verčiasi užsienio 

prekyba, 87 proc. jų prekiauja kitose ES valstybėse ir tik 14 proc. jų teigia, kad teisinės 

kliūtys trukdo prekybai tarpvalstybiniu mastu.

Akivaizdi veiksmo nauda dėl jo masto ir poveikio

27.Yra daug klausimų, dėl kurių išreiškė rūpestį ir reprezentatyvios JK organizacijos, ir 

vyriausybė savo spalio 31 d. aiškinamajame memorandume, skirtame parlamentui. Šie 

klausimai kelia rimtų abejonių dėl to, kad teisėkūros tikslas „palengvinti įmonėms 

tarpvalstybinės prekybos plėtrą, o vartotojams – galimybę pirkti užsienyje“ siekiant 

palengvinti tarpvalstybinį pardavimą vartotojams“ gali būti pasiektas, taigi ir dėl to, kad ES 

veiksmas bus efektyvesnis nei valstybių narių veiksmai.

-  Teisinis kompleksiškumas
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28. Pirma, bendroji Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė galėtų lemti aukštesnį teisinio 

kompleksiškumo lygį. Tai, kad daugybė 27 konstatuojamojoje dalyje išdėstytų įvairiausių 

klausimų, turinčių įtakos teisiniams sutarties šalių santykiams, nepatenka į šios savarankiškos 

sistemos taikymo sritį, greičiausiai pakenks numatytam tikslui panaikinti būtinybę įmonėms 

patirti sandorių sąnaudų, susijusių su teisinėmis konsultacijomis dėl kitoje šalyje galiojančios 

teisės. Praktikuojantys teisininkai JK pagrįstai nuogąstauja, kad dėl to pasiūlymai tokiu 

pavidalu, kokiu jie parengti, galės sukelti daugiau painiavos, o ne padėti sumažinti 

kompleksiškumą. 27 konstatuojamojoje dalyje nurodomos šios išimtys:

„Visi sutartinio ir nesutartinio pobūdžio klausimai, kurių nereglamentuoja bendroji 

Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė, reglamentuojami galiojančiomis į bendrąją 

Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę neįeinančiomis nacionalinės teisės normomis, 

taikytinomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 593/2008 ir Reglamentą (EB) Nr. 864/2007 ar 

kitą kolizinę normą. Šiems klausimams priskiriami, pavyzdžiui, veiksnumas ir teisnumas, 

sutarties negaliojimas dėl neveiksnumo, neteisėtumo arba prieštaravimo gerai moralei, 

sutarties kalbos nustatymas, diskriminavimo draudimas, atstovavimas, skolininkų ir 

kreditorių daugetas, sutarties šalių pasikeitimas, įskaitant teisių perleidimą, įskaitymas ir 

šalių sutapimas, daiktinė teisė, įskaitant nuosavybės perleidimą, intelektinės nuosavybės 

teisė ir deliktų teisė. Be to, klausimas, susijęs su galimybe kartu pareikšti iš sutartinės ir

nesutartinės atsakomybės kylančius reikalavimus, į bendrosios Europos pirkimo–

pardavimo sutarčių teisės taikymo sritį nepatenka.“

- ...Teisinis tikrumas

29. Tam, kad teisinis kodeksas būtų taikomas vienodai visoje ES, jis turi būti vienodai 

aiškinamas. Tačiau pasiūlyme nėra mechanizmo, kuris padėtų tai užtikrinti. Pagal 14 straipsnį 

valstybės narės privalo užtikrinti, kad Komisijai būtų nedelsiant pranešama apie įsiteisėjusius 

jų teismų sprendimus, kuriuose aiškinamos bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių 

teisės nuostatos ar kitos šio reglamento nuostatos; Komisija sukurs tokių sprendimų duomenų 

bazę. Tačiau sprendimų duomenų baze nebus nustatytas teisinis precedentas nacionaliniams 

teismams, aiškinantiems ir taikantiems bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę. 
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Kadangi nėra vieno bendro jurisprudencijos šaltinio, praktikuojantys teisininkai JK mano, kad 

tikėtina, jog valstybėse narėse ji bus aiškinama ir taikoma skirtingai. Dėl to pagal naują 

priemonę vykdomos tarpvalstybinės prekybos srityje atsiras daugiau netikrumo, o ne 

aiškumo, reikės turėti teisinių žinių, taigi bus pakenkta pagrindiniam pasiūlymo tikslui.

– Vartotojų teisės

30.Nustačius „neprivalomą“ Europos sutarčių teisę, vartotojai patirtų daugiau teisinio 

netikrumo ir painiavos. Vartotojai atsidurtų tokioje padėtyje, kai tiems patiems produktams 

būtų taikomos skirtingos normos atsižvelgiant į tai, iš ko jie juos perka ir kur yra tiekėjas.

31. Šiuo metu vartotojai, perkantys prekes įvairiose ES valstybėse, susiduria su skirtingomis 

normomis, bet Reglamento „Roma I“ 6 straipsnyje suteikiama apsauga tuo aspektu, kad 

vartotojai dažniausiai pasinaudoja aukštesnio lygio apsauga, teikiama pagal jų nacionalinę 

teisę. Nors reglamento projekte numatoma, kad abi sutarties šalys turi susitarti dėl jo taikymo 

ir kad vartotojų turi būti paprašyta duoti aiškų sutikimą, iš tiesų vartotojų pasirinkimas 

apsiribos tiekėjo siūlomos sutarties priėmimu, o ne produkto pirkimu. Nustačius Europos 

teisyną, kurį įmonės iš tikrųjų galės pasirinkti, nacionalinė vartotojų apsaugos teisė taip pat 

taps „neprivaloma“.

32. Pagal 114 straipsnio 3 dalį Komisija yra įpareigota teikdama tokius pasiūlymus dėl vidaus 

rinkos kaip šis užtikrinti aukšto lygio vartotojų teisių apsaugą. Antra vertus, remdamiesi 

peržvelgtais duomenimis, Bendruomenių rūmai mano, kad yra rimtų abejonių dėl to, ar šiuo 

pasiūlymu tai bus pasiekta, taigi ir dėl to, kad veiksmai ES lygmeniu, kaip tvirtina Komisija, 

bus naudingesni už veiksmus valstybių narių lygmeniu.

– Taikymas nacionaliniu lygmeniu

33. 13 straipsnyje numatoma, kad „valstybė narė gali nuspręsti bendrąją Europos pirkimo–

pardavimo sutarčių teisę leisti taikyti“ visiškai nacionalinėmis sąlygomis ir sutartims tarp 

prekiautojų, kurių nė vienas nėra MVĮ.

34. Bendruomenių rūmai turi rimtų abejonių dėl to, ar yra tinkama įtraukti neprivalomą 

nuostatą dėl nacionalinių sutarčių į pasiūlymą dėl ES teisės akto, kuriuo siekiama prisidėti 

prie geresnio vidaus rinkos veikimo. Nėra pateikta jokių įrodymų, leidžiančių manyti, kad šis 
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straipsnis būtinas tam, kad būtų pasiekti pasiūlymo tikslai; iš tikrųjų negalima būtų ir teigti, 

kad ši nuostata nėra privaloma. Taigi rūpestį kelia tai, kad būtent jos netiesioginis poveikis 

yra pagrindinis teisės akto tikslas.

35.Šią mintį puikiai patvirtina organizacijos „Which?“ pateikti duomenys:

„Iš tikrųjų yra pavojus, kad bendroji Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė galėtų 

pakeisti nacionalinius vartotojų teisių apsaugos įstatymus, nes Komisijos pasiūlymu 

valstybėms narėms suteikiama galimybė padaryti bendrąją Europos pirkimo–

pardavimo sutarčių teisę taikytiną nacionalinėms sutartims. Dar daugiau, jeigu 

prekiautojai taiko ją prekiaudami tarpvalstybiniu mastu, būtų logiška, jeigu jie pradėtų 

taikyti ją ir nacionalinėms sutartims, kaip leidžiama pagal reglamento projektą, kad 

būtų išvengta būtinybės organizuoti veiklą pagal dvi skirtingas teisines sistemas. Be 

to, jeigu tarpvalstybiniu mastu prekiaujančios įmonės turi konkurencinį pranašumą 

(dėl to, kad jos taiko bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę), palyginti su 

įmonėmis, prekiaujančiomis tik nacionaliniu mastu, tai iš tikrųjų galėtų priversti ir 

nacionaliniu mastu veikiančias įmones pradėti taikyti bendrąją Europos pirkimo–

pardavimo sutarčių teisę. Abiem atvejais rezultatas de facto paskatintų neįteisintą 

sutarčių teisės suderinimą.“

Išvada

36.Dėl pirmiau nurodytų priežasčių Bendruomenių rūmai daro išvadą, kad šis pasiūlymas 
neatitinka subsidiarumo principo.


