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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 
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Parlamenta apakšpalātas pamatots atzinums

Iesniegts Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājiem saskaņā ar 2. protokola 

par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. pantu.

Attiecībā uz regulas projektu par Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem 
Eiropas Savienībā1

Līgumā noteiktais regulējums, lai novērtētu atbilstību subsidiaritātes principam

1. Subsidiaritātes principa pamatā ir vēlme nodrošināt to, ka lēmumu pieņemšana tiek 

iespējami tuvināta Eiropas Savienības pilsoņiem. Subsidiaritātes princips ir definēts LES 

5. panta 3. punktā:

„Saskaņā ar subsidiaritātes principu jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības 

kompetencē, Savienība rīkojas tikai tad, ja dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā 

līmenī nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās 

darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī.”

2. Eiropas Savienības iestādes nodrošina to, ka „pastāvīgi tiek ievērots”2 subsidiaritātes 

princips, kā tas ir noteikts 2. protokolā par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes 

principa ievērošanu.

3. Tāpēc, pirms iesniegt priekšlikumu par kādu leģislatīvo aktu, Komisija veic vispusīgas 

konsultācijas, un šādās konsultācijās attiecīgā gadījumā jāņem vērā reģionālā un vietējā 

dimensija3.

4. Saskaņā ar 2. protokola 5. pantu jebkurā leģislatīvā akta projektā jābūt iekļautam „sīki 

izstrādātam ziņojumam”, kas ļautu izvērtēt atbilstību subsidiaritātes principam un 

proporcionalitātes principam. Šajā ziņojumā būtu jāiekļauj:

                                               
1 15429/11, COM(11)0635
2 2. protokola 1. pants.
3 2. protokola 2. pants.
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— elementi, kas ļauj izvērtēt priekšlikuma finansiālo ietekmi;

— attiecībā uz direktīvu — elementi, kas ļauj izvērtēt priekšlikuma ietekmi uz dalībvalsts un 

attiecīgā gadījumā reģionālajiem tiesību aktiem, vai 

— kvalitatīvi un, kad vien tas ir iespējams, kvantitatīvi rādītāji, kas pamato secinājumu, ka 

Eiropas Savienības mērķis ir labāk sasniedzams Savienības līmenī.

Sīki izstrādātajā ziņojumā ir jāapliecina arī izpratne par vajadzību nodrošināt to, ka visi 

finansiālie vai administratīvie apgrūtinājumi, kas rodas Savienībai, valstu valdībām, 

reģionālajām un vietējām pašvaldībām, uzņēmējdarbības subjektiem un iedzīvotājiem, ir pēc 

iespējas mazāki un ir atbilstīgi noteiktajam mērķim.

5. Saskaņā ar LES 5. panta 2. punktu un 12. panta b) apakšpunktu valstu parlamenti 

nodrošina, lai būtu ievērots subsidiaritātes princips atbilstīgi 2. protokolā paredzētajai 

procedūrai, proti, pamatotā atzinuma procedūrai.

Iepriekšējais protokols par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu

6. Iepriekšējā protokolā par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 

piemērošanu, kas bija pievienots Amsterdamas līgumam, bija sniegti derīgi norādījumi par 

subsidiaritātes principa piemērošanu. Šo norādījumu izpilde joprojām ir būtisks rādītājs 

attiecībā uz subsidiaritātes principa ievērošanu:

„Lai Kopienas rīcība būtu pamatota, jāpanāk atbilsme diviem subsidiaritātes principa 

aspektiem: ierosinātās rīcības mērķus nevar pilnībā sasniegt ar dalībvalstu rīcību, 

ievērojot to konstitucionālo sistēmu, un tāpēc tos labāk īstenot ar Kopienas rīcību.

Lai novērtētu, vai ir ievērots iepriekš minētais nosacījums, jāņem vērā šādas 

pamatnostādnes:
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 attiecīgā jautājumā ir starptautiski aspekti, kurus nevar pilnībā atrisināt ar 

dalībvalstu rīcību;

 rīcība tikai dalībvalstu līmenī vai tas, ka nenotiek Kopienas rīcība, būtu 

pretrunā Līguma prasībām (piemēram, vajadzībai labot konkurences 

izkropļojumus, izvairīties no slēptiem tirdzniecības ierobežojumiem vai 

stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju) vai citādi ievērojami kaitētu 

dalībvalstu interesēm;

 Kopienas līmeņa rīcībai, salīdzinājumā ar rīcību dalībvalstu līmenī, būtu 

neapstrīdamas priekšrocības tās apjoma vai seku dēļ.”1

Ierosinātais tiesību akts

7. Regulas priekšlikuma saturs ir sīki izklāstīts Eiropas Pārbaudes komitejas ziņojumā, kam 

ir pievienots šis pamatotais atzinums. Šajā nolūkā mēs vienkārši izklāstām minēto 

priekšlikuma mērķi un iemeslus, ar kuriem tiek vairāk pamatota ES, nevis dalībvalstu rīcība.

Mērķis

8. Komisijas paskaidrojuma rakstā priekšlikuma mērķis aprakstīts šādi:

„Priekšlikuma vispārīgais mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus izveidi un darbību, 

atvieglojot uzņēmumu veikto pārrobežu tirdzniecības izaugsmi un patērētāju izdarīto 

pārrobežu pirkumu pieaugumu. Šo mērķi var sasniegt, izstrādājot atsevišķu, vienotu 

līgumtiesību noteikumu kopumu, tostarp patērētāju tiesību aizsardzības normas, proti, 

Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus, kuri ir jāuzskata par otru līgumtiesību 

regulējuma režīmu, kāds noteikts katras dalībvalsts tiesībās.”2

                                               
1 5. pants.
2 Komisijas paskaidrojuma raksta 4. lpp.
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Subsidiaritāte

9. Komisijas paskaidrojuma rakstā subsidiaritāte ir aprakstīta šādi: „Priekšlikuma mērķim, 

proti, palīdzēt uzlabot iekšējā tirgus darbību, padarot pieejamu brīvprātīgi izmantojamu 

vienotu līgumtiesību noteikumu kopumu, skaidri piemīt pārrobežu dimensija, un to nevar 

pietiekami sasniegt dalībvalstis savu valsts sistēmu ietvaros.

Tikmēr, kamēr valstu līgumtiesību jomas tiesību aktu atšķirības aizvien rada

ievērojamas darījumu papildu izmaksas pārrobežu darījumos, nevar pilnībā sasniegt 

mērķi izveidot iekšējo tirgu, veicinot pārrobežu tirdzniecības paplašināšanos 

tirgotājiem un pārrobežu iepirkšanās paplašināšanos patērētājiem.

Pieņemot nesaskaņotus pasākumus valsts līmenī, dalībvalstis nespēs novērst darījumu 

papildu izmaksas un tiesisko sarežģītību, kas izriet no valstu līgumtiesību aktu 

atšķirībām, ar kurām pārrobežu tirdzniecībā ES saskaras tirgotāji. Patērētājiem 

joprojām būs mazāka izvēle un ierobežota piekļuve produktiem no citām dalībvalstīm.

Viņiem arī nebūs paļāvības, kas izriet no savu tiesību pārzināšanas. Priekšlikuma 

mērķi tādējādi labāk varētu sasniegt ar darbību Savienības mērogā saskaņā ar 

subsidiaritātes principu. Savienība ir vispiemērotākajā situācijā, lai tiesiskās 

sadrumstalotības problēmām pievērstos ar līgumtiesību jomā veiktu pasākumu, ar kuru 

tiek tuvināti noteikumi, ko piemēro pārrobežu darījumiem. Turklāt, tā kā tirgus 

tendences attīstās un liek dalībvalstīm rīkoties atsevišķi, piemēram, regulējot 

pieaugošo digitālā satura tirgu, ir sagaidāms, ka palielināsies regulējuma atšķirības, bet 

tas izraisīs lielākas darījumu izmaksas un nepilnības patērētāju tiesību aizsardzībā.”1

10. Komisijas ietekmes novērtējumā subsidiaritāte ir aplūkota šādi:

„Šis priekšlikums atbilst subsidiaritātes principam vairāku iemeslu dēļ. Kamēr 

uzņēmumi un patērētāji nespēj izmantot vienādu līgumtiesību noteikumu kopumu 

                                               
1 9. lpp.
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attiecībā uz saviem pārrobežu darījumiem, iekšējā tirgū nav iespējams pilnībā sasniegt 

mērķus atvieglot uzņēmumu veiktās pārrobežu tirdzniecības izaugsmi un patērētāju 

izdarīto pārrobežu pirkumu pieaugumu. Pašreizējais tiesiskais reglamentējums nav 

pietiekams, jo tajā nav paredzēts vienots vienādu materiālo tiesību kopums, kas 

aptvertu visu pārrobežu līgumu darbības ciklu. Turklāt, tā kā tirgus tendences mainās 

un mudina dalībvalstis rīkoties katrai atsevišķi (piemēram, reglamentējot digitālā 

satura ražojumus), pieaug normatīvās atšķirības. To dēļ uzņēmumiem palielinās 

darījuma izmaksas un juridiskā sarežģītība, kā arī nenoteiktība, kas ietekmē pārrobežu 

darījumus slēdzošos uzņēmumus un patērētājus.

Vairākas ieinteresētās personas atzīst, ka līgumtiesību atšķirību dēļ ir radusies tiesiskā 

sadrumstalotība, kas var ietekmēt iekšējā tirgus darbību; tas uzņēmumiem var radīt 

darījumu papildu izmaksas un tiesisko nenoteiktību, un patērētāji var zaudēt paļāvību. 

Savienība vislabāk spēj novērst iekšējā tirgus darbības šķēršļus, jo tiem ir 

nepārprotama pārrobežu dimensija. Runājot konkrētāk, tā ir vispiemērotākajā situācijā, 

lai novērstu ar līgumtiesībām saistītos šķēršļus, izstrādājot vienotu materiālo 

līgumtiesību noteikumu kopumu. Radot šādus noteikumus patērētājiem un 

uzņēmumiem, kas veic pārrobežu darījumus, spēkā esošajam reglamentējumam tiek 

pievienota papildu vērtība.”1

Regulas aspekti, kas neatbilst subsidiaritātes principam

11. Parlamenta apakšpalāta uzskata, ka projekts Regulai par Vienotajiem Eiropas 

tirdzniecības noteikumiem Eiropas Savienībā neatbilst nedz procesuālajiem pienākumiem, kas 

Komisijai ir noteikti 2. protokolā, nedz subsidiaritātes principam, ņemot vērā turpmāk 

minētos argumentus.

i) Būtisku procesuālo prasību neievērošana
                                               
1 22. lpp.



CM\887051LV.doc 7/14 PE478.503v01-00

LV

12. Nedz paskaidrojuma rakstā, nedz ietekmes novērtējumā nav sniegts „sīki izstrādāts 

ziņojums, kas ļautu izvērtēt atbilstību subsidiaritātes principam” (un arī proporcionalitātes 

principam), kā tas ir prasīts LESD 2. protokola 5. pantā, un kura saturs ir izklāstīts šā 

pamatotā atzinuma 4. punktā.

13. LES 5. pantā minētais pieņēmums nozīmē to, ka lēmumu pieņemšanai jābūt iespējami

tuvinātai ES pilsoņiem. Šā pieņēmuma neievērošanu nevajadzētu uzskatīt par pašsaprotamu, 

bet gan pamatot, sniedzot pietiekami sīki izstrādātu un precīzu informāciju, lai Eiropas 

Savienības pilsoņi un viņu ievēlētie pārstāvji varētu izprast kvalitatīvos un kvantitatīvos 

rādītājus, kas pamato secinājumu, ka Savienības mērķis ir labāk sasniedzams „Savienības 

līmenī”1.

14. Eiropas Pārbaudes komiteja ir konstatējusi, ka priekšlikumam var būt vērā ņemamas 

tiešas vai netiešas sekas cita starpā uz katras valsts līgumtiesību noteikumiem, uz valstīs 

noteiktajiem patērētāju tiesību aizsardzības reglamentējumiem, attiecībā uz preču pārrobežu 

pārdošanas līgumu juridisko precizitāti un noteiktību un uzņēmumu segtajām izmaksām. Šā 

pamatotā atzinuma 9. un 10. punktā minētie citāti apliecina, ka Komisija, izstrādājot 

izvērtējumu par priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes principam, nav ņēmusi vērā nevienu no 

šiem aspektiem, tādējādi ievērojami apgrūtinot valstu parlamentu izvērtējumu par atbilstību 

subsidiaritātes principam astoņu nedēļu laikā, kas paredzēts, lai iesniegtu pamatoto atzinumu. 

(Parlamenta apakšpalāta šajā sakarībā nozīmīgu palīdzību saņēma no Apvienotajā Karalistē 

esošām pārstāvības organizācijām, kas iesniedza savus apsvērumus.) Tas, ka Komisija nav 

sniegusi sīki izstrādātu Parlamenta apakšpalātai adresētu ziņojumu, ir uzskatāms par būtisku 

2. protokolā minēto procesuālo prasību pārkāpumu.

16. Komisijas pieeja subsidiaritātes analīzei rada bažas ne vien Parlamenta apakšpalātai, 

bet arī visiem ES dalībvalstu parlamentiem. Parlamenta apakšpalāta vērš tās uzmanību uz 

COSAC XLVI sanāksmē pieņemtā atzinuma 2.3. punktu:

                                               
1 2. protokola 5. pants.
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„Saskaņā ar 2. protokola 5. pantu COSAC uzsver, ka, lai valstu parlamenti varētu 

īstenot tiem piešķirtās pilnvaras, ir nepieciešams nodrošināt iespēju izvērtēt ES 

leģislatīvo aktu projektu finansiālās sekas, bet direktīvas gadījumā novērtēt arī sekas, 

kas rodas valstu tiesību sistēmām. Turklāt COSAC atgādina, ka ES leģislatīvo aktu 

projektus vajadzētu pamatot, balstoties uz kvalitatīviem un kvantitatīviem rādītājiem. 

COSAC norāda, ka Komisijas paskaidrojuma rakstā veiktās subsidiaritātes analīzes līdz 

šim nav atbildušas 5. pantā noteiktajām prasībām.”

ii) Subsidiaritātes principa neievērošana

17. Šā mērķa atbilstība subsidiaritātes principam ir novērtēta atbilstoši norādījumiem, kas 

izklāstīti iepriekš 6. punktā.

18. Tas ir pats par sevi saprotams, ka fakultatīvas, visām dalībvalstīm kopējas pārdošanas 

līgumtiesības var labāk izstrādāt ES, nevis dalībvalstu līmenī. Taču tas nozīmētu, ka 

ierosinātās vienotās Eiropas tirdzniecības tiesības a) ir nepieciešamas un b) radīs konkrētas 

priekšrocības, pateicoties to apmēram un iedarbībai, salīdzinājumā ar dalībvalstu rīcību. Šīs 

abas prasības ir jāievēro, lai nodrošinātu atbilstību subsidiaritātes principam. Parlamenta 

apakšpalāta ir konstatējusi, ka nav ievērots neviens no abiem minētajiem kritērijiem.

Nepieciešamība

19. Nedz (kā?) veiktajā pētījumā, nedz patērētāju tiesību aizsardzības iestādes „Consumer 

focuss” atzinumā nav izdarīts secinājums, ka atšķirīgās līgumtiesības ievērojamā mērā attur 

patērētājus un uzņēmumus veikt pārrobežu tirdzniecības darījumus. Šo instanču secinājumi arī 

ir balstīti uz to statistikas datu analīzi, kurus izmantoja Komisija.1

20. No šiem (kādiem?) datiem izriet, ka nesenajās Eirobarometra aptaujā 80 % uzņēmumu 

atbildēja, ka tiem nekad nav traucējuši ar patērētāju līgumtiesībām saistīti šķēršļi vai arī ka tie 

                                               
1 Pārstāvības organizāciju sīki izstrādātie atzinumi un valdības analīze, kas iesniegta Parlamentam kā paskaidrojuma raksts, ir pilnībā 
izklāstīti Eiropas Pārbaudes komitejas 2011. gada 23. novembra ziņojumā, kuram ir pievienots pamatotais atzinums.
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ir traucējuši retos gadījumos. No aptaujātajiem uzņēmumiem 72 % izteicās, ka vajadzība 

pielāgoties dažādiem ārvalstu līgumtiesībās paredzētiem patērētāju tiesību aizsardzības 

noteikumiem un tos ievērot nekādā veidā neietekmē šo uzņēmumu lēmumus veikt pārrobežu 

tirdzniecības darījumus ar patērētājiem no citām ES valstīm vai arī ka tās ietekme ir niecīga. 

Turklāt 79 % uzņēmumu apgalvoja, ka vienotas Eiropas patērētāju līgumtiesības nemainītu šo 

uzņēmumu pārrobežu uzņēmējdarbību vai arī to palielinātu tikai mazliet. Savukārt no cita 

Komisijas pētījuma izriet, ka visliekākā problēma patērētāju skatījumā, iepērkoties citās 

valstīs, ir krāpšana (62 %) un „ko iesākt, ja kaut kas nav kārtībā?” (59 %). Jauns (kāds?) 

pētījums apstiprina šos secinājumus; vairāk nekā puse aptaujāto patērētāju minēja bažas par 

darbībām, kas jāveic, ja kaut kas nav kārtībā, kā galveno iemeslu, kura dēļ viņi nepērk preces 

no mazumtirgotājiem ārpus AK.

21. „Consumer focuss” ziņo, ka:

 Komisijas 2011. gada marta patēriņa preču tirgus pārskatā ir konstatēti 

galvenie iemesli, kuru dēļ netiek veikti pārrobežu tirdzniecības darījumi. 

Krāpšanu minēja 62 % patērētāju, taču 59 % bija nobažījušies par to, kas 

jādara, ja rodas problēmas, un 49 % pauda satraukumu par piegādi;

 Komisijas Eirobarometra kvalitatīvo rādītāju aptaujā par faktoriem, kas kavē 

iedzīvotājus iekšējā tirgū (2011. gada septembris) visvairāk minētais iemesls, 

kāpēc patērētāji neiepērkas citās valstīs, ir tas, ka viņi dod priekšroku vietējiem 

pirkumiem, un

 Komisijas ziņojumā par pārrobežu e–tirdzniecību tika konstatēts, ka 71 % 

patērētāju uzskatīja — ja preces tiek pirktas no citās ES valstīs esošiem 

piegādātājiem, ir grūtāk atrisināt problēmas.

22. Pie šādiem secinājumiem ir nonākusi arī „Consumer focuss”, veicot patstāvīgu 

pētījumu. Šīs iestādes veiktajā slēptajā iepirkšanās pētījumā, ko tā veica sadarbībā ar 11 valstu 
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patērētāju organizācijām, par patērētāju pieredzi, pērkot preces un pakalpojumus ar mobilo 

telefonu, tika konstatētas nepilnības attiecībā uz informācijas sniegšanu. Šīs nepilnības 

attiecās uz tirgotāju atbildību, veicot visas ar darījumu saistītās darbības, nepietiekami vērīgu 

attieksmi pret sūdzībām un mazām tiesiskās aizsardzības iespējām, un uz problēmām, kas 

saistītas ar maksājumiem.

23. Atšķirīgo patērētāju līgumtiesību ietekme uz uzņēmumu lēmumiem par pārrobežu 

tirdzniecību arī šķiet pārspīlēta. Saskaņā ar Komisijas ietekmes novērtējumu1 tikai 7 % no 

aptaujātajiem uzņēmumiem izteicās, ka „vajadzība pielāgoties dažādiem ārvalstu 

līgumtiesībās paredzētiem patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem un tos ievērot” lielā 

mērā ietekmē šo uzņēmumu lēmumus veikt pārrobežu tirdzniecības darījumus ar patērētājiem 

no citām ES valstīm. Tas ir pārsteidzoši, ka šie nozīmīgie statistikas dati ir atspoguļoti nevis 

attiecīgajā ietekmes novērtējuma punktā, bet gan zemsvītras piezīmē. Šajā punktā teikto var 

pārprast:

„Vajadzību pielāgoties dažādiem patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem ārvalstu 

līgumtiesībās un tos ievērot par traucējošu faktoru uzskata 38 % uzņēmumu, kam ir 

pieredze vai kas ir ieinteresēti pārrobežu tirdzniecībā.”

24. Nesenajā Eirobarometra zibaptaujā (Nr. 300) gandrīz 80 % no visiem tirgotājiem 

izteicās, ka saskaņotas ES patērētāju tiesības respondentu situāciju pārrobežu tirdzniecības 

jomā „uzlabotu tikai nedaudz vai neuzlabotu vispār”. Un saskaņā ar Eirobarometra zibaptauju 

Nr. 321 gandrīz 90 % tirgotāju nekad nav atteikušies pārdot ārvalstu patērētājiem, 

pamatojoties uz atšķirīgiem patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem, kas ir pieņemti 

klientu ES valstu līgumtiesībās, vai to ir darījuši retos gadījumos.

25. „Consumer focuss” secina, ka Komisija nav sniegusi pārliecinošus argumentus, lai 

apstiprinātu savu nostāju, ka jaunais ES līgumtiesību instruments atbildīs Komisijas mērķim 

palielināt pārrobežu tirdzniecību. Šīs iestādes pētījumā var lasīt, ka patērētāju un uzņēmumu 

                                               
1 13. lappuse, 55. zemsvītras piezīme
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starptautiskos darījumus kavē arī citi šķēršļi, kas ir daudz nozīmīgāki nekā līgumtiesību 

atšķirības.

26. Pētījumā, ko veikusi mazo uzņēmumu federācija, kas piekrīt priekšlikumam, tika 

konstatēts, ka tikai 18 % uzņēmumu uzskata, ka minētais priekšlikums būs viņiem noderīgs. 

Ceturtā daļa šīs federācijas biedru veic darījumus ārvalstīs, un 87 % no tiem ar citām ES 

valstīm, taču tikai 14 % izteicās, ka juridiskie šķēršļi traucē veikt pārrobežu darījumus.

Konkrētas priekšrocības, ko rada apmērs un iedarbība

27. AK pārstāvības organizācijas un valdība savā Parlamentam adresētajā 31. oktobra 

paskaidrojuma rakstā ir norādījušas uz virkni problēmjautājumu, kas pārklājas. Tie rada dziļas 

šaubas par to, vai likumdošanas iecere „atvieglot uzņēmumu veiktās pārrobežu tirdzniecības 

izaugsmi un patērētāju izdarīto pārrobežu pirkumu pieaugumu”, lai „veicinātu patērētāju 

veiktos pārrobežu pirkumus”, vispār ir īstenojama, un līdz ar to arī šaubas par to, vai ES 

līmeņa rīcība būs efektīvāka nekā dalībvalstu rīcība.

- Juridiskā sarežģītība

28. Pirmais aspekts attiecībā uz Vienotām Eiropas tirdzniecības tiesībām ir tāds, ka to dēļ 

varētu palielināties juridiskā sarežģītība. Tas, ka plašs jautājumu loks, kas ir izklāstīts 

27. apsvērumā un kas ietekmē līgumslēdzēju pušu tiesiskās attiecības, nav risināts šajā 

atsevišķajā reglamentējumā, var negatīvi ietekmēt iecerētā mērķa sasniegšanu — novērst 

uzņēmumu nepieciešamību maksāt par juridiskām konsultācijām attiecībā uz citas valsts 

tiesībām. AK praktizējošie juristi pauž pamatotas bažas, ka projektā iekļautie priekšlikumi var 

šā iemesla dēļ radīt papildu apjukumu, nevis mazināt sarežģītību. Izņēmumi, kas ir uzskaitīti 

27. apsvērumā, ir šādi:

„Visus līgumiskos un ārpuslīgumiskos jautājumus, kas nav regulēti Vienotajos Eiropas 

tirdzniecības noteikumos, regulē spēkā esošie valsts tiesību akti ārpus Vienotajiem 

Eiropas tirdzniecības noteikumiem, kas ir piemērojami saskaņā ar Regulu 
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(EK) Nr. 593/2008 un Regulu (EK) Nr. 864/2007 vai saskaņā ar jebkurām citām 

piemērojamām kolīziju normām. Šie jautājumi ietver tiesiskā statusa jautājumus, 

līguma spēkā neesamību rīcībspējas trūkuma dēļ, prettiesiskuma dēļ vai tādēļ, ka 

līgums ir pretrunā ar labiem tikumiem, līguma valodas noteikšanu, diskriminācijas 

aizlieguma jautājumus, pārstāvību, līgumus ar vairākiem parādniekiem un kreditoriem, 

pušu maiņu, tai skaitā cesiju, ieskaitu un apvienošanu, īpašuma tiesības, tai skaitā 

īpašuma tiesību nodošanu, intelektuālā īpašuma tiesības un saistības no neatļautas 

darbības. Turklāt Vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi neregulē arī jautājumu, vai 

konkurējošas prasības par līgumisko un ārpuslīgumisko atbildību var celt kopā.

- Juridiskā noteiktība

29. Lai tiesību kodeksu varētu piemērot vienādi visā ES, tas ir arī jāinterpretē vienādi. 

Tomēr priekšlikums nesatur mehānismu, kā to izdarīt. Regulas priekšlikuma 14. pantā 

dalībvalstīm tiek prasīts paziņot valstu tiesu galīgos spriedumus, kuros interpretēti Vienotie 

Eiropas tirdzniecības noteikumi vai kāda cita regulas norma. Komisija veidos spriedumu 

datubāzi. Spriedumu datubāze tomēr nav saistoša kā tiesisks precedents valstu tiesām, kas 

interpretē un īsteno Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus. AK praktizējošie juristi 

uzskata, ka, tā kā nav noteikta vienota tiesu prakse, pastāv iespēja, ka šīs tiesības dalībvalstīs 

piemēros dažādi. Tas attiecībā uz pārrobežu tirdzniecību, ko īstenotu saskaņā ar jauno 

instrumentu, radīs papildu neskaidrību, nevis nodrošinās precizitāti, padarīs nepieciešamas 

juridiskās zināšanas un līdz ar to negatīvi ietekmēs šā priekšlikuma būtisko mērķi.

- Patērētāju tiesības

30. „Fakultatīvu” Eiropas līgumtiesību ieviešana palielinātu juridisko nenoteiktību un 

radītu apjukumu patērētājos. Patērētāji saskartos ar situāciju, kurā uz vieniem un tiem pašiem 

izstrādājumiem attiektos dažādi noteikumi atkarībā no preču pārdevēja, no kura viņi iegādājas 

šos izstrādājumus, un no piegādātāja atrašanās vietas.

31. Patlaban patērētāji, kas iepērkas citā ES dalībvalstī, var saskarties ar dažādiem 

noteikumiem, taču regula Roma I (6. pants) paredz aizsardzību, nosakot, ka pārsvarā 
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patērētājus aizsargā augstāks aizsardzības līmenis, kāds pastāv patērētāju valsts tiesībās. Kaut 

arī regulas projektā ir iekļauta norma, ka abām līgumslēdzējām pusēm ir jāvienojas par šīs 

regulas izmantošanu un ka no patērētājiem ir jāiegūst nepārprotama piekrišana, patiesībā 

patērētājam neatliek nekas cits, kā vai nu piekrist līgumam, kuru piedāvā piegādātājs, vai nu 

izstrādājumu neiegādāties. Ieviešot Eiropas reglamentējumu, kuru uzņēmumi var izvēlēties, 

arī valstīs paredzētais patērētāju tiesību aizsardzības reglamentējums kļūst „fakultatīvs”.

32. Saskaņā ar 114. panta 3. punktu Komisijai, izstrādājot tādus priekšlikumus iekšējā 

tirgus jomā kā šis, ir pienākums nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzības augstu līmeni. 

Vēlreiz — pamatojoties uz pārskata rezultātā iegūto pārliecību, Parlamenta apakšpalāta 

uzskata, ka pastāv dziļas šaubas par to, vai ar šo priekšlikumu varēs to panākt, un līdz ar to arī 

šaubas par to, vai ES, nevis dalībvalstu līmeņa darbība būs izdevīgāka, kā to apgalvo 

Komisija.

- Piemērošana dalībvalstīs

33. Regulas priekšlikuma 13. pantā „dalībvalstīm ir sniegta iespēja pieņemt tiesību aktus, 

ar ko Vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi kļūst pieejami” pusēm izmantošanai iekšzemes 

darījumos un līgumos starp tirgotājiem, no kuriem neviens nav MVU.

34. Parlamenta apakšpalātai ir nopietni iebildumi par to, cik lietderīgi ir ES tiesību akta 

priekšlikumā iekļaut atļaujošu normu par iekšzemes līgumiem, jo ES likumdošanas 

pamatkritērijs ir iekšējā tirgus labāka darbība. Nav saņemti nekādi argumenti, no kuriem 

izrietētu, ka šis pants ir nepieciešams, lai sasniegtu priekšlikuma pieņemšanas mērķi, un šādi 

argumenti nemaz nav iespējami, jo minētā norma nav obligāta. Līdz ar to rodas bažas, ka 

likumdošanas galvenais mērķis ir tiesību akta netiešās sekas.

35. Šo nostāju labi ilustrē (kā?) iesniegtais arguments:

“Pastāv reāla iespējamība, ka Vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi varētu aizstāt 

valstīs noteiktās patērētāju tiesības, jo Komisijas priekšlikumā ir dalībvalstīm 

paredzēta iespēja Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus piemērot arī iekšzemes 
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līgumiem. Turklāt, ja tirgotāji tos izmanto, pārdodot pircējam citā valstī, tad būtu tikai 

loģiski, ja tie sāktu tos piemērot arī iekšzemes līgumiem, kā tas ir atļauts regulas 

projektā, lai novērstu darbību divos dažādos tiesību režīmos. Papildus iepriekš 

minētajam — ja uzņēmumiem, kas pārdod pircējiem citā valstī, ir konkurences 

priekšrocība, jo tie izmanto Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus, salīdzinājumā 

ar uzņēmumiem, kas veic tikai iekšzemes darījumus, tas patiešām varētu likt iekšzemes 

uzņēmumiem arī sākt piemērot Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus. Jebkurā 

gadījumā tas faktiski nozīmētu līgumtiesību netiešu saskaņošanu.”

Secinājums

36. Minēto iemeslu dēļ Parlamenta apakšpalāta secina, ka šajā priekšlikumā 

subsidiaritātes princips nav ievērots.


