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Temats: Vācijas Bundestāga pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par Vienotajiem Eiropas tirdzniecības 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 Vācijas Bundestāga pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMI

Vācijas Bundestāgs

Augsti godātais priekšsēdētāja kungs,

Vācijas Bundestāgs savā 146. sēdē, kas notika 2011. gada 1. decembrī

un bija veltīta priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Vienotajiem 
Eiropas tirdzniecības noteikumiem,
Padomes dokuments Nr. 15429/11; COM(2011) 635 galīgā redakcija,

pauda šādu nostāju.

Ņemot vērā izdevumā Nr. 17/7713 Nr. A.5 sniegtās norādes, kā pamatots atzinums tiek 
pieņemta šāda rezolūcija saskaņā ar 6. pantu Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam 
par Eiropas Savienības darbību pievienotajā protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem:

„Vācijas Bundestāgs uzskata, ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem (COM(2011) 635; Padomes dokuments 
Nr. 15429/11) neatbilst subsidiaritātes principam.

Bundestāgs norāda uz savu rezolūciju par Komisijas Zaļo grāmatu par politikas risinājumiem 
virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem (COM(2010) 348 
galīgā redakcija; Padomes dokuments Nr. 11961/10) izdevumā Nr. 17/4565. Bundestāgs 
atkārtoti uzsver, ka, pirms tiek ieviests ES regulējums par līgumtiesībām, jo īpaši par 
tirdzniecības noteikumiem, ir jāveic reprezentatīvs ietekmes novērtējums par paredzamajām 
tiesiskajām sekām un faktisko ietekmi uz tirgu, kā arī uz patērētājiem.

Pamatojums

1. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) un Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 6. pantu protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu 
piemērošanu valstu parlamenti pamatotā atzinumā var paskaidrot, kādēļ, viņuprāt, kāda 
leģislatīva akta projekts nav savienojams ar subsidiaritātes principu.

Bundestāgs uzskata, ka pārbaudes kritērijs, ko līdz šim izmanto valstu parlamenti, jāsaprot 
visplašākajā nozīmē. Minētais kritērijs paredz tiesiskā pamata izvēli, subsidiaritātes principa 
ievērošanu LES 5. panta 3. punkta šaurākajā nozīmē, kā arī proporcionalitātes principu 
saskaņā ar LES 5. panta 4. punktu.

Savienības kompetence saskaņā ar kompetenču piešķiršanas principu rada būtisku sākotnēju 
jautājumu par subsidiaritātes principa ievērošanas pārbaudi. Kompetences normatīvos bieži 
iekļauti subsidiaritātes un proporcionalitātes principu precizējumi ― tādēļ subsidiaritātes 
principa jēgpilna izolēta pārbaude bieži vien nebūtu iespējama.

Šādu tiesisko nostāju Bundestāgs pamato ar daudziem juridiskiem tekstiem (Hans Hofmann, 
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Eiropas subsidiaritātes kontrole Bundestāgā un Bundesrātā, Vācijas Likumdošanas 
sabiedrības (DGG) 8. Berlīnes forums, ZG 2005, 66, (70, 73); Christine Mellein, 
Subsidiaritātes kontrole, ko veic valstu parlamenti, Pētījums par dalībvalstu parlamentu 
nozīmi Eiropas uzbūvē, Baden-Baden, 2007, 200. un nākamās lpp.; Ingolf Pernice/Steffen 
Hindelang, Eiropas politikas iespējas pēc Lisabonas ― Eiropas politiskās perspektīvas 
Vācijai, tās iestādēm, ekonomikai un pilsoņiem, EuZW 2010, 407 (409); Jürgen Schwarze, 
Eiropas Konventa konstitūcijas projekts, konstitucionālās pamatstruktūras un ekonomiski 
konstitucionālais projekts, Baden-Baden, 2004, 489., 522. un nākamās lpp.; Elisabeth 
Wohland, Bundestāgs, Bundesrāts un federālo zemju parlamenti Eiropas integrācijas procesā, 
Pamatlikuma 23. panta interpretācija, ņemot vērā Eiropas Konstitucionālo līgumu un 
Lisabonas līgumu, Frankfurt (Main), 2008, 201. un nākamās lpp.; Alexandra Zoller, 
Subsidiaritātes princips Eiropas Konstitucionālajā līgumā un tā īstenošana Vācijā; Eiropas 
Federālisma pētniecības centrs Tībingenē (izdevējs), 2005. gada Federālisma gadagrāmata, 
Baden-Baden, 2005, 270. lpp.; Peter Altmaier, Subsidiaritātes kontrole, ko īsteno valstu 
parlamenti saskaņā ar ES Konstitucionālā līguma Subsidiaritātes protokolu, Hans-Jörg Derra
(izdevējs), Brīvība, drošība un tiesības, FS Jürgen Meyer 70. dzimšanas dienā, Baden-Baden, 
2006, 314. lpp.; Marco Buschmann/Birgit Daiber, Subsidiaritātes pārbaude un kompetenču 
piešķiršanas princips, DÖV 2011, 504, (505, 506)).

Arī ekspertu diskusijā, kas notika Bundestāga Juridiskās komitejas Eiropas tiesību 
apakškomitejā 2010. gada 16. jūnijā par tēmu „Savienības mēroga subsidiaritātes principa 
pārbaude”, lielākā daļa ekspertu, t. i., prof. dr. Christian Calliess, prof. dr. Adelheid Puttler, 
Oliver Suhr, dr. Joachim Wuermeling un prof. dr. Ralph Alexander Lorz, atbalstīja šo 
subsidiaritātes pārbaudes plašo izpratni.

Arī Bundesrāts uzskata, ka subsidiaritātes princips ir pārkāpts, ja Eiropas Savienībai nav 
kompetences par kādu leģislatīvo aktu (piemēram, Bundesrāta izdevums Nr. 43/10 
(Lēmums)).

2. Eiropas Komisija priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem (turpmāk tekstā: Regula) pieņēma 2011. gada 
11. oktobrī. Komisija par Regulas tiesisko pamatu atzīst LESD 114. pantu.
Bundestāgs uzskata, ka LESD 114. pantu nevar atzīt par Vispārējo Eiropas tirdzniecības 
noteikumu tiesisko pamatu.

Saskaņā ar LESD 114. panta 1. punkta 2. teikumu Eiropas Parlaments un Padome paredz 
pasākumus, lai tuvinātu dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus, kuri attiecas uz 
iekšējā tirgus izveidi un darbību. Saskaņā ar Regulas mērķi un saturu, ieviešot Vispārējus 
Eiropas tirdzniecības noteikumus, minētā tiesību aktu tuvināšana nav paredzēta un nevar tikt 
sasniegta.

a) Vispārējos Eiropas tirdzniecības noteikumus brīvprātīgi var piemērot pārrobežu 
darījumiem, ja šādi vienojas līgumslēdzējas puses. Atsevišķi nosacījumi par to, kā 
līgumslēdzējām pusēm izvēlēties Vispārējos Eiropas tirdzniecības noteikumus, ietverti 
Regulas 3. un turpmākajos pantos. Ja puses nevienojas par Vispārējo Eiropas tirdzniecības 
noteikumu piemērošanu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 593/2008 norādēm piemēro attiecīgos valsts tiesību aktus vai citus kolīzijas tiesību 
noteikumus.
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Saskaņā ar Regulu netiek skarti valsts tiesību akti par pirkuma līgumiem, kā arī citiem līguma 
veidiem, kas iekļauti Vispārējos Eiropas tirdzniecības noteikumos. Regulas 9. apsvērumā 
skaidri noteikts, ka līgumtiesību saskaņošanu nevar panākt ar esošo valsts līgumtiesību 
mainīšanu, bet gan ar otra, neobligāta līgumtiesību regulējuma izveidi katrā dalībvalstī 
attiecībā uz līgumiem, kas ietilpst attiecīgo tiesību piemērošanas jomā.

b) Eiropas Savienības Tiesas praksē ir noskaidrots, ka leģislatīvs akts, kas nemaina valstu 
esošo normatīvo sistēmu, nav paredzēts dalībvalstu tiesību un administratīvo aktu 
pielīdzināšanai LESD 114. panta 1. punkta izpratnē (sal. ar EKT 2006. gada 2. maija 
spriedumu lietā C-436/03, Parlaments pret Padomi, 2006., Recueil, 1-3733). Ar LESD 
114. pantu nevar pamatot likumdošanas pasākumus, ar ko nosaka visai Savienībai vienotus 
normatīvus, kuri pastāv vienlaikus ar valsts tiesību aktiem un pārklājas ar tiem.

LESD 114. panta interpretāciju apstiprina sistemātisks salīdzinājums ar LESD 118. panta 
tiesisko pamatu. Saskaņā ar šiem noteikumiem, kas ieviesti ar Lisabonas līgumu, parastā 
likumdošanas procesā var izstrādāt noteikumus par vienotu patentaizsardzību Eiropas 
Savienībā. Šādi noteikumi ir spēkā paralēli attiecīgajiem dalībvalstu noteikumiem, tie 
nemaina tos vai neaizstāj. Lisabonas līgums tikai ierobežotajā patentaizsardzības jomā piešķir 
Savienībai kompetenci izdot tādus likumdošanas pasākumus, kas ir spēkā vienlaikus ar 
dalībvalstu noteikumiem. No iepriekš minētā izriet, ka LESD 114. pantu nevar izmantot par 
tiesisko pamatu Eiropas līmeņa noteikumiem visās pārējās jomās, ciktāl šie noteikumi ir spēkā 
paralēli valstu tiesību aktiem un tos neskar.

Tas atbilst arī Savienības līdzšinējai likumdošanas praksei: Savienības tiesību noteikumus un 
tiesību formas, kas ir spēkā paralēli attiecīgajiem valsts normatīviem, tos nemainot vai 
neaizstājot, nepamato ar LESD 114. pantu, bet gan ar LESD 352. pantu (sal., piemēram, ar 
regulām par Eiropas Ekonomiskās apvienības, Eiropas Biedrības un Eiropas Kooperatīvās 
sabiedrības izveidi). Iepriekš minētais attiecas arī uz Eiropas regulām par augu šķirņu 
aizsardzību, Kopienas marķējumu un Eiropas dizainparaugiem, kuras papildina dalībvalstu 
tiesību aktus, tomēr tos neaizstāj vai nav tiem pielīdzināmas.

Bundestāga Juridiskās komitejas rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā 2011. gada 21. novembrī 
eksperti prof. dr. Hans Christoph Grigoleit, dr. Peter Huttenlocher, prof. dr. Karl 
Riesenhuber, prof. dr. Wulf-Henning Roth, prof. dr. Marina Tamm un prof. dr. Gerhard 
Wagner apstiprināja šaubas par LESD 114. panta izvēli par Regulas tiesisko pamatu.

Šeit jebkurā gadījumā var atsaukties uz LESD 352. panta kompetenci, tomēr šāds tiesiskais 
pamats paredz citu procedūru. Saskaņā ar LESD 352. panta 1. punktu Padome vienbalsīgi 
pieņem vajadzīgos pasākumus pēc Eiropas Parlamenta piekrišanas. Bez tam Vācijas pārstāvis 
Padomē var piekrist tikai pēc tam, kad Bundestāgs ar Bundesrāta piekrišanu viņu ir 
pilnvarojis ar likumu atbilstoši Pamatlikuma 23. panta 1. punktam (Integrācijas atbildības 
likuma 8. pants).

3. Bundestāgs apšauba, ka Regula ir savienojama ar subsidiaritātes principu šaurākajā 
nozīmē, kā arī ar proporcionalitātes principu.

a) Saskaņā ar LES 5. panta 3. punktu jomās, kas nav tiešā Savienības kompetencē, 
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Savienība iesaistās tikai tiktāl, cik dalībvalstis nevar pietiekami īstenot attiecīgo pasākumu 
mērķus, jo to apjoma un iedarbības dēļ tos labāk var īstenot Savienības līmenī.

Darbība Savienības līmenī paredz, ka ar šo konkrēto pasākumu vispār iespējams jēgpilni 
īstenot sasniedzamos mērķus. Komisija kā pamatojumu min pārobežu tirdzniecības šķēršļus, 
kuru iemesls ir atšķirības dalībvalstu līgumtiesībās.

Bundestāgs apšauba, ka atšķirīgās līgumtiesības dalībvalstīs tiešām jūtami traucē 
saimniecisko darbību Eiropas tiesiskajā telpā. Minēto var pierādīt ar ANO tirdzniecības 
noteikumiem (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). 
Šie noteikumi rāda, ka galvenie pārrobežu saimnieciskās darbības šķēršļi ir valodas barjeras 
un ģeogrāfiskais attālums. Minētais vienādā mērā attiecas gan uz patērētājiem, gan uz 
uzņēmējiem; to pierāda patērētāju un saimniecisko apvienību atzinumi.
Tā kā līgumtiesību noteikumu neatbilstībai pārrobežu tirdzniecībā ir pakārtota nozīme, nav arī 
vajadzības pēc Vienotiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem, kā arī pēc pasākumiem LES 
5. panta izpratnē.

Mērķu sasniegšana ir apšaubāma arī tādēļ, ka Vispārējos Eiropas tirdzniecības noteikumos 
nav reglamentēti būtiski jautājumi, kas saistīti ar efektīva līguma sastādīšanu, jo uz 
minētajiem jautājumiem attiecas katras valsts tiesību akti, ko piemēro saskaņā ar Regulām 
(EK) Nr. 593/2008 un (EK) Nr. 864/2007, vai saskaņā ar citām atbilstošām kolīzijas normām 
(apsvērums Nr. 27). Skarti ir tādi svarīgi jautājumi kā juridiskās personas statuss, līguma 
nederīgums darījuma nederīguma dēļ, pārstāvniecība, līguma nesavienojamība ar tiesību 
aktiem vai tradīcijām, cesija, ieskaitīšana, kreditoru un aizņēmēju vairākums un pušu maiņa. 
Minēto apstākļu dēļ puses nevarēs saskaņā ar 8. apsvērumu noslēgt savu līgumu, pamatojoties 
uz vieniem vienotiem tirdzniecības noteikumiem. Vispārējie Eiropas tirdzniecības noteikumi 
nemazina, bet drīzāk palielina tiesisko nedrošību un neskaidrību, ko tiesību izmantotājam rada 
atšķirīgi līgumtiesību noteikumi iekšējā tirgū.

Bez tam Bundestāgs saskata ievērojamas tiesiskās nedrošības risku arī Regulas skarto 
noteikumu jomā, kas pamato bažas par Regulas mērķu sasniedzamību. Vispārējie Eiropas 
tirdzniecības noteikumi paredz tikai vispārīgu tiesisko regulējumu, kas turklāt ietver daudzus
nedefinētus tiesiskos jēdzienus. Līgumtiesības Vācijā un citās dalībvalstīs būtiski ietekmē 
tiesu prakse. Lielākā daļa pusēm svarīgo noteikumu būs jāizstrādā tiesām, pamatojoties uz 
precizējošu un tiesu praksi veidojošu izmantojumu. Tas skaidri atspoguļo valstu līgumtiesību 
noteikumu attīstību Eiropā. Savienībā nav vienotas civiltiesiskās jurisdikcijas, kas varētu radīt 
tiesiskās drošības normatīvo pamatu. Eiropas Savienības Tiesa savu funkciju un struktūras dēļ 
nespēj garantēt tiesisko drošību. Šāds process ― kā rāda valstu normatīvo sistēmu 
salīdzinājums ― aizņem daudzus gadus vai pat gadu desmitus; uz to norādījuši arī eksperti 
2011. gada 21. novembra apspriedē. Šajā laikā, pretēji Komisijas noteiktajam mērķim, valdītu 
nevis lielāka, bet gan mazāka tiesiskā drošība. Minētajā laikā pārrobežu tirdzniecība tiktu 
nevis veicināta, bet gan kavēta tiesiskās nedrošības un augsto komisijas maksu dēļ.

b) Saskaņā ar LES 5. panta 4. punktu Savienības pasākumi atbilstoši proporcionalitātes 
principam ne saturiski, ne formāli nepārsniedz līgumu mērķu sasniegšanai vajadzīgo apmēru.

Bundestāgs, pamatojoties uz a) apakšpunktā minētajiem iemesliem, nevar secināt arī, ka ir 
nodrošināts proporcionalitātes princips, jo pastāv šaubas par priekšlikuma piemērotību 
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noteikto mērķu sasniegšanai.”

Pievienoju izdevumā Nr. 17/8000 iekļauto Bundestāga lēmuma pamatā esošo Juridiskās 
komitejas ieteikumu lēmuma pieņemšanai.

Ar cieņu,

/paraksts/

Prof. dr. Norbert Lammert


