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Tema: Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestago 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 Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestago pagrįsta nuomonė dėl 
minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Vokietijos Bundestagas

Gerbiamasis Pirmininke,

Vokietijos Bundestagas savo 146 posėdyje, vykusiame 2011 m. gruodžio 1 d., dėl

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisės
Tarybos dok. 15429/11; COM(2011) 635 final

priėmė šią nuomonę:

Atsižvelgiant į Bundestago dokumente 17/7713 Nr. A.5 pateiktą informaciją priimamas toliau 
išdėstytas sprendimas kaip pagrįsta nuomonė pagal Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo 6 straipsnį:

„Vokietijos Bundestago nuomone, Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
dėl bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės (COM(2011) 635; Tarybos 
dok. 15429/11) su subsidiarumo principu nesuderinamas.

Bundestagas nurodo savo sprendimą dėl Komisijos žaliosios knygos dėl politinių galimybių 
sukurti Europos sutarčių teisę vartotojams ir įmonėms (COM(2010) 348 final; Tarybos 
dok. 11961/10), pateiktą Bundestago dokumente 17/4565. Jis patvirtina savo įsitikinimą, kad 
prieš pradedant taikyti ES taisykles dėl sutarčių teisės, ypač dėl pirkimo–pardavimo sutarčių 
teisės, būtina atlikti patikimą poveikio vertinimą dėl tikėtinų teisinių pasekmių ir faktinio 
poveikio rinkai ir vartotojams.

Pagrindimas

1. Pagal Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai pateikdami pagrįstą nuomonę gali paaiškinti, kodėl, jų nuomone, 
įstatymo galią turinčio teisės akto projektas nesuderinamas su subsidiarumo principu.

Bundestagas mano, kad tikrinimo kriterijų, kurį šiuo klausimu taiko nacionaliniai parlamentai, 
reikia suprasti plačiai: jis apima teisinio pagrindo pasirinkimą, subsidiarumo principo 
laikymąsi siauresne prasme pagal ES sutarties 5 straipsnio 3 dalį ir proporcingumo principą 
pagal ES sutarties 5 straipsnio 4 dalį.

Kadangi Europos Sąjungos kompetencija grindžiama kompetencijos suteikimo principu, prieš 
ją suteikiant būtina apsvarstyti, ar laikomasi subsidiarumo principo. Kompetencijos normose 
subsidiarumo ir proporcingumo principai dažnai būna konkretizuoti, todėl subsidiarumo 
principą tikrinti atskirai dauguma atvejų būtų netikslinga.

Tokį teisinį požiūrį Bundestagas grindžia daugybe teisinės literatūros (Hans Hofmann, 
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Europäische Subsidiaritätskontrolle in Bundestag und Bundesrat (Europos subsidiarumo 
kontrolė Bundestage ir Bundesrate), Das 8. Berliner Forum der Deutschen Gesellschaft für 
Gesetzgebung (DGG) (Vokietijos įstatymų leidybos draugijos Deutsche Gesellschaft für 
Gesetzgebung (DGG) 8-asis Berlyno forumas), ZG (įstatymų leidinys Zeitschrift für 
Gesetzgebung), 2005, 66, (70, 73); Christine Mellein, Subsidiaritätskontrolle durch nationale 
Parlamente, Eine Untersuchung zur Rolle der mitgliedstaatlichen Parlamente in der 
Architektur Europas (Nacionalinių parlamentų vykdoma subsidiarumo kontrolė, Valstybių 
narių parlamentų vaidmens Europos sandaroje tyrimas), Baden-Badenas, 2007, p. 200 ir 
tolesnis; Ingolf Pernice / Steffen Hindelang, Potenziale europäischer Politik nach Lissabon -
Europapolitische Perspektiven für Deutschland, seine Institutionen, seine Wirtschaft und die 
Bürger (Europos politikos potencialas po Lisabonos sutarties – Europos politikos 
perspektyvos Vokietijai, jos institucijoms, ekonomikai ir piliečiams), EuZW (Europos ūkinės 
teisės leidinys Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht), 2010, 407 (409); Jürgen 
Schwarze, Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents - Struktur, Kernelemente und 
Verwirklichungschancen (Europos Konventas – Konstitucijos projektas: struktūra, 
pagrindiniai elementai ir galimybės įgyvendinti), leidinyje: tas pats autorius (leidėjas), Der 
Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und 
wirtschaftsverfassungsrechtliches Konzept (Europos Konventas – Konstitucijos projektas: 
konstitucinės teisės pagrindinės struktūros ir ūkinės sandaros teisės koncepcija), Baden-
Badenas, 2004, p. 489, 522 ir tolesnis; Elisabeth Wohland, Bundestag, Bundesrat und 
Landesparlamente im europäischen Integrationsprozess, Zur Auslegung von Art. 23 
Grundgesetz unter Berücksichtigung des Verfassungsvertrags von Europa und des Vertrags 
von Lissabon (Bundestagas, Bundesratas ir žemės parlamentai Europos integracijos procese, 
Dėl Pagrindinio įstatymo 23 straipsnio aiškinimo atsižvelgiant į Sutartį dėl Europos 
Konstitucijos ir į Lisabonos sutartį), Frankfurtas prie Maino, 2008, p. 201 ir tolesnis; 
Alexandra Zoller, Das Subsidiaritätsprinzip im Europäischen Verfassungsvertrag und seine 
innerstaatliche Umsetzung in Deutschland (Subsidiarumo principas Sutartyje dėl Europos 
Konstitucijos ir jo įgyvendinimas Vokietijoje), leidinyje Europäisches Zentrum für 
Föderalismus-Forschung Tübingen (Tiubingeno Europos federalizmo tyrimų centras) 
(leidėjas), Jahrbuch des Föderalismus 2005 (Federalizmo metraštis 2005), Baden-Badenas, 
2005, p. 270; Peter Altmaier, Die Subsidiaritätskontrolle der nationalen Parlamente nach 
dem Subsidiaritäts-protokoll zum EU-Verfassungsvertrag (Nacionalinių parlamentų vykdoma 
subsidiarumo kontrolė priėmus Sutarties dėl ES Konstitucijos protokolą dėl subsidiarumo), 
leidinyje: Hans-Jörg Derra (leidėjas), Freiheit, Sicherheit und Recht, FS für Jürgen Meyer 
zum 70. Geburtstag (Laisvė, saugumas ir teisė, specialus leidinys Jürgen Meyer 70-mečiui), 
Baden-Badenas, 2006, p. 314; Marco Buschmann / Birgit Daiber, Subsidiaritätsrüge und 
Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung (Subsidiarumo principo laikymosi tikrinimas ir 
kompetencijos suteikimo principas), DÖV (viešojo valdymo leidinys Öffentliche Verwaltung), 
2011, 504, (505, 506)).

Per 2010 m. birželio 16 d. įvykusį Bundestago Teisės komiteto Europos teisės pakomitečio 
ekspertų pokalbį tema „Europos Sąjungos teisės subsidiarumo principo tikrinimas“ dauguma 
ekspertų, būtent prof. dr. Christian Calliess, prof. dr. Adelheid Puttler, Oliver Suhr, 
dr. Joachim Wuermeling ir prof. dr. Ralph Alexander Lorz, taip pat pasisakė už šią plačią 
tikrinimo sampratą svarstant, ar laikomasi subsidiarumo principo.

Bundesratas taip pat mano, kad subsidiarumo principas pažeidžiamas, jei Europos Sąjunga 
neturi kompetencijos priimti įstatymo galią turinčio teisės akto (pvz., Bundesrato dokumentas 
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43/10 (sprendimas)).

2. Europos Komisija savo Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės (toliau – reglamentas) pateikė 2011 m. 
spalio 11 d. Reglamento teisiniu pagrindu Komisija laiko SESV 114 straipsnį.

Bundestagas mano, kad SESV 114 straipsnis negali būti Reglamento dėl bendrosios Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisės teisinis pagrindas.

SESV 114 straipsnio 1 dalies 2 sakinyje teigiama, kad Europos Parlamentas ir Taryba nustato 
priemones valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, skirtoms vidaus rinkos 
sukūrimui ir veikimui, suderinti. Tačiau, sprendžiant iš reglamento tikslo ir turinio, kuriant 
bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę tokio teisės aktų suderinimo kaip tik 
nesiekiama ir negalima pasiekti.

a) Bendroji Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė turi būti taikoma sudarant 
tarpvalstybines sutartis, jei sutarties šalys savanoriškai aiškiai nusprendžia ją taikyti. 
Nuostatos, reglamentuojančios sutarties šalių pasirinkimą taikyti bendrąją Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisę, nustatytos reglamento 3 ir tolesniuose straipsniuose. Jei šalys 
nesusitaria taikyti bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę, toliau taikoma 
atitinkama nacionalinė teisė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 593/2008 arba kitas kolizines normas.

Reglamente teigiama, kad jis nedarys jokio poveikio pirkimo–pardavimo sutartis 
reglamentuojančioms nacionalinėms teisės taisyklėms ir kitų rūšių sutartims, kurios pateks į 
bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės taikymo sritį. 9 konstatuojamojoje 
dalyje aiškiai nurodyta, kad Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teise nacionalinė sutarčių 
teisė derinama ne reikalaujant pakeisti galiojančią nacionalinę sutarčių teisę, o kiekvienos 
valstybės narės nacionalinėje teisėje sukuriant antrą sutarčių teisės sistemą sutartims, 
patenkančioms į jos taikymo sritį.

b) Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką įstatymo galią turintis teisės aktas, 
nepakeičiantis esamų skirtingų nacionalinės teisės aktų, neturi būti laikomas siekiančiu 
suderinti valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas pagal SESV 114 straipsnio 
1 dalį (plg. 2006 m. gegužės 2 d. ESTT sprendimą byloje C-436/03 Europos Parlamentas 
prieš Europos Sąjungos Tarybą (2006), Rink. p. 1-3733). Taigi teisės aktų leidybos 
priemonių, kuriomis visoje ES nustatomos vienodos taisyklės, egzistuojančios greta 
atitinkamų nacionalinės teisės taisyklių ir su jomis iš dalies sutampančios, negalima grįsti 
SESV 114 straipsniu.

Tokį SESV 114 straipsnio aiškinimą galima patvirtinti jį sistemiškai lyginant su teisiniu 
pagrindu pagal SESV 118 straipsnį. Pagal šią Lisabonos sutartimi priimtą nuostatą numatyta, 
kad, sprendžiant pagal įprastą teisėkūros procedūrą, be kita ko, galima patvirtinti priemones, 
kuriomis įdiegiamos europinės priemonės, kuriomis suteikiama vienoda intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga visoje ES. Tokios priemonės egzistuoja greta atitinkamų valstybių 
narių priemonių, jų nei panaikindamos, nei iš dalies pakeisdamos. Taigi Lisabonos sutartimi 
ES išimtinai ribotoje srityje – intelektinės nuosavybės teisių – suteikiama kompetencija imtis 
teisės aktų leidybos priemonių, egzistuojančių greta valstybių narių taisyklių. Iš to galima 
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daryti atvirkštinę išvadą, kad visose kitose srityse SESV 114 straipsnis negali būti europinių 
taisyklių teisinis pagrindas, jei jos egzistuoja greta nacionalinės teisės taisyklių ir nedaro joms 
jokio poveikio.

Tai atitinka ir ligšiolinę ES teisėkūros praktiką: pagal ES teisę priimtos teisinės priemonės ir 
teisinės formos, kurios egzistuoja greta atitinkamų nacionalinių teisės taisyklių, jų nei 
panaikindamos, nei iš dalies pakeisdamos, iki šiol buvo grindžiamos ne SESV 114 straipsniu, 
o visada SESV 352 straipsniu (plg. pvz., reglamentus dėl Europos ekonominių interesų 
grupių, dėl Europos bendrovės ir dėl Europos kooperatinės bendrovės). Tas pats pasakytina ir 
apie reglamentus dėl augalų veislių teisinės apsaugos, dėl Bendrijos prekių ženklo ir dėl 
Bendrijos dizaino, kuriais valstybių narių teisė papildoma, bet ne pakeičiama arba 
suderinama.

Per 2011 m. lapkričio 21 d. viešą svarstymą Bundestago Teisės komitete ekspertai 
prof. dr. Hans Christoph Grigoleit, dr. Peter Huttenlocher, prof. dr. Karl Riesenhuber, 
prof. dr. Wulf-Henning Roth, prof. dr. Marina Tamm ir prof. dr. Gerhard Wagner patvirtino 
abejones dėl pasirinkimo SESV 114 straipsnį laikyti reglamento teisiniu pagrindu.

Šiuo atveju galbūt galima remtis vadinamąja kompetencija priimti reikiamas nuostatas pagal 
SESV 352 straipsnį, tačiau pasirinkus šį teisinį pagrindą reikalinga visai kita procedūra. SESV 
352 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Taryba, gavusi Europos Parlamento pritarimą, reikiamas 
nuostatas priima vieningai. Be to, Vokietijos atstovas Taryboje gali balsuoti tik kai jam tokį 
įgaliojimą įstatymu pagal Pagrindinio įstatymo (Grundgesetz) 23 straipsnio 1 dalį suteikia 
Bundestagas pritarus Bundesratui (Atsakomybės už integraciją įstatymo 
(Integrationsverantwortungsgesetz) 8 straipsnis).

3. Bundestagas taip pat abejoja, ar reglamentas suderinamas su subsidiarumo principu 
siauresne prasme ir su proporcingumo principu.

a) Pagal ES sutarties 5 straipsnio 3 dalį tose srityse, kurios nepriklauso ES išimtinei 
kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo 
tikslų negali deramai pasiekti, o ES lygmeniu dėl numatomo veiksmo masto ir poveikio juos 
pasiekti būtų geriau.

Veikimo ES lygmeniu sąlyga yra ta, kad šia konkrečia priemone apskritai turi būti galima 
tinkamai pasiekti siekiamus tikslus. Komisija savo pasiūlymą grindžia tarpvalstybinės 
prekybos kliūtimis, kurios, jos nuomone, sietinos su valstybių narių sutarčių teisės sistemų 
skirtumais.

Bundestagas abejoja, ar skirtingos valstybių narių sutarčių teisės sistemos iš tikrųjų yra 
juntama kliūtis vykdyti ekonominę veiklą Europos teisinėje erdvėje. Šiuo klausimu galima 
nurodyti su Tarptautine Jungtinių Tautų pirkimo–pardavimo teise (United Nations Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods) susijusią patirtį, iš kurios matyti, kad 
pagrindinė kliūtis tarpvalstybinei ekonominei veiklai yra visų pirma kalbos barjerai ir 
atstumas. Tai vienodai pasakytina ir apie vartotojus, ir apie įmones, ir tai patvirtina vartotojų 
ir ekonominių sąjungų nuomonės.

Taigi, jei skirtingos sutarčių teisės sistemos turi tik antraeilę reikšmę tarpvalstybinei prekybai, 
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nėra poreikio kurti bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę, o kartu nėra 
būtinybės imtis priemonės pagal ES sutarties 5 straipsnį.

Ar tikslai būtų pasiekti, abejotina dar ir dėl to, kad svarbiausi su veiksmingos sutarties 
sudarymu susiję klausimai reglamentuojami ne bendrosios Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisės, o galiojančiomis nacionalinės teisės normomis, taikytinomis pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 593/2008 ir Reglamentą (EB) Nr. 864/2007 ar kitą ko l i z inę  normą 
(27 konstatuojamoji dalis). Tai taikytina tokiems svarbiems klausimams kaip veiksnumas ir 
teisnumas, sutarties negaliojimas dėl neveiksnumo, atstovavimas, neteisėtumas arba 
prieštaravimas gerai moralei, teisių perleidimas, įskaitymas, skolininkų ir kreditorių daugetas 
ir sutarties šalių pasikeitimas. Dėl šios priežasties sutarties šalys, priešingai, negu teigiama 
8 konstatuojamojoje dalyje, neturės galimybės sutarčiai taikyti bendras vienodas sutarčių 
teisės normas. Todėl dėl skirtingų sutarčių teisės sistemų vidaus rinkoje esantis teisinis 
netikrumas ir neaiškumas, pradėjus taikyti bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių 
teisę, teisės aktų taikytojams ne tik kad nebus pašalinti, bet dar padidės.

Be to, ir tose srityse, kurios patenka į reglamento taikymo sritį, Bundestagas mato daug 
teisinio netikrumo ir tai pagrindžia dideles abejones, ar šiuo reglamentu įmanoma pasiekti juo 
keliamus tikslus. Bendrąja Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teise pagal jos pobūdį galima 
pateikti tik bendrą įstatyminį reglamentavimą, kuriame, be to, yra daugybė neapibrėžtų 
teisinių sąvokų. Tačiau Vokietijos, kaip ir kitų valstybių narių, sutarčių teisė didele dalimi 
grindžiama precedentine teise. Todėl daugumą sutarties šalims svarbių taisyklių reikės dar tik 
sukurti per teismų praktiką, konkretizuojant bendras nuostatas ir taip kuriant naujas teisės 
taisykles. Tai aiškiai matyti iš nacionalinių sutarčių teisės sistemų raidos Europoje. ES nėra 
vieno civilinio teismingumo, kuriuo remiantis būtų galima sukurti skirtingų taisyklių sistemą, 
užtikrinančią teisinį tikrumą. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pagal savo funkcijas ir 
struktūrą nėra pajėgus užtikrinti teisinę vienovę. Be to, toks procesas, kaip vėlgi matyti iš 
nacionalinių teisės sistemų raidos, truktų daug metų, o gal ir dešimtmečių – tai pabrėžė ir 
ekspertai per 2011 m. lapkričio 21 d. vykusį viešą svarstymą. Tai būtų laikas, per kurį, 
priešingai, negu siekia Komisija, būtų ne daugiau, o mažiau teisinio tikrumo. Per šį laiką 
tarpvalstybinė prekyba būtų ne skatinama, o, priešingai, dėl tokio teisinio netikrumo ir dėl to 
atsirandančių didesnių sandorių sąnaudų stabdoma.

b) Pagal ES sutarties 5 straipsnio 4 dalį ES veiksmų turinys ir forma pagal proporcingumo 
principą neviršija to, kas būtina siekiant Sutarčių tikslų.

Dėl a punkte išvardytų priežasčių Bundestagas mano, kad nesilaikoma ir proporcingumo 
principo, nes kyla abejonių jau vien dėl reglamento tinkamumo keliamiems tikslams pasiekti.“

Pridedu Teisės komiteto rekomendaciją dėl sprendimo, kuria remiantis priimtas Bundestago 
sprendimas (Bundestago dokumentas 17/8000).

Su draugiškais linkėjimais

/parašas/

Prof. dr. Norbert Lammert


