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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 Belgijos Senato pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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Belgijos Senatas

2011–2012 m. sesija

2011 m. gruodžio 6 d.

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisės (COM(2011) 635)

Subsidiarumo ir proporcingumo principų tikrinimas

Teisingumo komiteto išvados

1 skirsnis. Tekstai

Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 5 straipsnio 3 dalies antrojoje pastraipoje nustatytos 
dvi taisyklės.

Pirmoji taisyklės susijusi su veiksmais. Ji skirta ES institucijoms. Šios institucijos 
„subsidiarumo principą taiko pagal Protokolą dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo“1.

Antroji taisyklė susijusi su tikrinimu. Ji skirta valstybių narių institucijoms. „Nacionaliniai 
parlamentai tame protokole nustatyta tvarka užtikrina, kad būtų laikomasi subsidiarumo 
principo“.

Prie ES sutarties pridėtame Protokole Nr. 1 apibūdintas nacionalinių parlamentų vaidmuo 
Europos Sąjungoje. Jo 2 straipsnio trečiojoje pastraipoje nurodyta, kad „Komisija savo 
pasiūlytus įstatymo galią turinčių aktų projektus tiesiogiai perduoda nacionaliniams 
parlamentams tuo pačiu metu kaip ir Europos Parlamentui ir Tarybai“.

Šio protokolo 3 straipsnio pirmojoje pastraipoje papildoma, kad „protokole dėl subsidiarumo 
ir proporcingumo principų taikymo nustatyta tvarka nacionaliniai parlamentai gali pateikti 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą nuomonę dėl įstatymo galią 
turinčio akto projekto atitikimo subsidiarumo principui“2.

Protokolas Nr. 2 skirtas „subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymui“ ir šių principų 
taikymo stebėsenos sistemai (protokolo preambulė).

Visų pirma jo 6 straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodyta, kad „bet kuris nacionalinis 
parlamentas ar bet kurie nacionalinio parlamento rūmai per aštuonias savaites nuo įstatymo 
galią turinčio akto projekto Sąjungos oficialiomis kalbomis pateikimo gali pareikšti Europos 
                                               
1 SESV 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad „pagal subsidiarumo principą tose srityse, kurios nepriklauso 
Sąjungos išimtinei 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 Šių nuostatų komentarą žr. leidinyje Le dialogue parlementaire Belgique-Europe, F. Delpérée ir F. Dopagne, 
W. Martenso pratarmė, Briuselis, Bruylant, 2010.
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Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, 
dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo principo. Kai reikia konsultuotis 
su teisėkūros galią turinčiais regionų parlamentais, konsultuojasi kiekvienas nacionalinis 
parlamentas arba nacionalinio parlamento rūmai.“

Be to, negalima pamiršti, kad Belgija Lisabonos sutartį pasirašė pridėjusi deklaraciją „dėl 
nacionalinių parlamentų“. Tai deklaracija Nr. 51. Belgija nurodo, kad „pagal jos konstitucinę 
teisę Sąjungos kompetencijai priklausančioje srityje ne tik Federalinio parlamento atstovų 
rūmai ir Senatas, bet ir bendrijų bei regionų parlamentinės asamblėjos veikia kaip 
nacionalinės parlamentinės sistemos elementai arba nacionalinio parlamento rūmai“.

Pagal primintas nuostatas 2011 m. spalio 20 d. Senatui pateiktas pasiūlymas dėl 2011 m. 
spalio 11 d. Europos Sąjungos reglamento dėl bendrosios pirkimo–pardavimo sutarčių teisės 
(COM(2011) 635).

Pasiūlymas buvo perduotas Teisingumo komitetui. Šis komitetas jį apsvarstė lapkričio 22 bei 
29 d. ir gruodžio 6 d. posėdžiuose. Komitetas surengė klausymus, kurių ataskaita pridedama 
prie pranešimo (Senato dok. Nr. 5-1382/1). Jis taip pat gavo profesoriaus Patricko Wéry, 
Prancūziškai ir vokiškai kalbančių advokatų tarybų asociacijos (Benoît Kohi bei Deniso 
Philippe’o) ir asociacijos Orde van Vlaamse Balies (Eddy Boydenso) rašytines pastabas, 
kurios taip pat pridėtos prie ataskaitos.

Primename, kad nustatytas nuomonės dėl subsidiarumo principo laikymosi pateikimo 
terminas baigiasi 2011 m. gruodžio 12 d.

2 skirsnis. Metodinės pastabos

Parlamentinė asamblėja, turinti pateikianti nuomonę dėl įstatymo galią turinčio akto projekto 
atitikties subsidiarumo principui, privalo vadovautis dviem metodiniais principais. Pirmasis 
principas yra teisinis, antrasis – daugiau politinis.

Teisiniu požiūriu tikrinant atitiktį pirmiausia turi būti lyginamos dviejų teisės aktų nuostatos –
viena vertus, projekto teksto nuostatos, kita vertus, Sutarties nuostatos (šiuo atvejų susijusios 
su subsidiarumo principu). Atlikus šį palyginimą turi būti teisiškai įvertintas vykdomos 
teisėkūros iniciatyvos teisėtumas. Jeigu išnagrinėjus paaiškėtų, kad projekto tekstas neatitinka 
subsidiarumo principo, ir jeigu šiam vertinimui pritartų kitos parlamentinės asamblėjos, teksto 
autorius savo pasiūlymą turėtų nagrinėti iš naujo.

Politiniu požiūriu parlamentinė asamblėja nuomonę neabejotinai turi pareikšti pagal politinio 
vertinimo kriterijus, kuriuos paprastai ji taiko, – iš tikrųjų asamblėjos nariai pasiūlymą iš
esmės turi vertinti pagal grynai politinius kriterijus. Kaip ir Atstovų rūmai, Senatas, 
nagrinėdamas Europos Sąjungos parlamentų Sąjungos reikalų komitetų konferencijos 
(COSAC) parengtą bandomąjį projektą, susijusį su trečiuoju geležinkelių dokumentų rinkiniu, 
pažymėjo, kad šiuo etapu turi būti atliekamas politinis vertinimas.

Tikrindama subsidiarumo principą asamblėja gali pareikšti nuomonę apie bendrą Europos 
Sąjungos įgaliojimų paskirstymą. Pagal šį įgaliojimų paskirstymą jai suteikiama galimybė 
nurodyti, kaip, jos nuomone, reikia suprasti Sutarties nuostatas, pagal kurias siekiama, kad 
politinis sprendimas būtų priimamas „kiek įmanoma arčiau Sąjungos piliečių“ (Protokolo
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Nr. 2 preambulė).

Šiomis aplinkybėmis parlamentinė asamblėja, tikrindama subsidiarumo principą, gali kelti tris 
skirtingus klausimus1.

a. Kompetencijos klausimas. Ar rengdamos įstatymo galią turintį aktą ES institucijos veikė 
joms nustatytoje veiklos srityje? Ar jos gali nurodyti Sutarčių antraštinę dalį, pagal kurią šioje 
srityje vykdomi veiksmai?

b. Tinkamumo klausimas. Ar dabartiniame įstatymo galią turinčio akto projekte tinkamai 
sprendžiama problema, kurią šiuo aktu siekiama išspręsti? Ar numatoma priemonė yra 
tinkama? Ar ji leidžia arba padeda įgyvendinti ES institucijų siekiamą tikslą?

c. Artumo klausimas. Ar įstatymo galią turinčio akto projekte pakankamai atsižvelgiama į 
nacionalinių institucijų iniciatyvas ir veiksmus? Ar tokių pat rezultatų nebūtų buvę galima 
pasiekti padedant valstybėms narėms? Ar ES veiksmus šioje srityje galima pagrįsti remiantis 
„numatomo veiksmo mastu arba poveikiu“?

Tačiau šiuo klausimu parlamentinės asamblėjos neturi reikšti nuomonės apie pasiūlymo dėl 
reglamento esmę ir pabrėžti jo pranašumus ar trūkumus2.

3 skirsnis. Pasiūlymo dėl reglamento tikslas

Pasiūlymo dėl ES reglamento dėl bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės 
tikslas – palengvinti tinkamą vidaus rinkos veikimą sukuriant vienodą ir iš anksto apsvarstytą 
sutarčių srityje taikomų taisyklių pagrindą.

Pasiūlymas skirtas ir įmonėms, ir piliečiams. Įmonės turi dalyvauti plėtojant tarpvalstybinę 
prekybą. Piliečiai turi būti skatinami pirkti tarpvalstybiniu lygmeniu sudarant jiems 
patogesnes ir saugesnes sąlygas. Todėl pasiūlymas susijęs su pirkimo–pardavimo sutartimis, 
kurias sudaro ir įmonės su įmonėmis, ir įmonės su vartotojais.

Pasiūlymu būtų sukurtos nepriklausomos ir vienodos teisės nuostatos. Jos būtų neprivalomos. 
Šios nuostatos būtų taikomos tik tuomet, jeigu jas pasirašytų tarpvalstybinius sandorius 
sudarančios šalys. Tai būtų „antra sutarčių teisės sistema“, kuri būtų įtraukta į kiekvienos 
valstybės narės nacionalinę teisę ir taikoma kartu su pirma sistema, nustatyta Civiliniame 
kodekse (1582–1701 straipsniai) ir privalomuose įstatymuose, kuriais siekiama organizuoti 
vartojimo sistemą.

Patvirtinus šią neprivalomą sistemą būtų galima pašalinti tam tikras kliūtis, atsirandančias dėl 
nevienodų teisinių sistemų, susijusių su sutarčių teise, ypač pirkimo–pardavimo sutarčių teise. 
Šia sistema būtų galima remtis apskritai derinant prievolių teisę.

4 skirsnis. Atitikties analizė

                                               
1 ä ia tema ˛r.  leidinius Le principe de subsidiarité, Briuselis, Bruylant, 2000; ir L'Europe de la subsidiarité
(vadovas M. Verdussen), Briuselis, Bruylant, 2000.
2 Kaip rašo profesorius P. Wéry, ar nereikėtų baimintis, kad praktiškai prekiautojas (neprimes) savo valios 
vartotojui ir kad gavęs pasiūlymą sudaryti standartinę sutartį vartotojas neturės galimybių derėtis?
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Atsižvelgdamas į pateiktas metodines pastabas komitetas pasiūlymą dėl ES reglamento, kuris 
turi būti patikrintas, išnagrinėjo trimis požiūriais.

4.1. Išnagrinėjęs kompetencijos klausimą jis pažymi, kad Sutartyse nepateikiamos konkrečios 
nuostatos, pagal kurias galima patvirtinti į valstybių narių teisę įtraukiamą teisinę sistemą, iš 
dalies nekeičiant Sutarčių esminių nuostatų.

Tačiau teisės akto projektu nacionalinės teisės aktų pakeisti nesiekiama. Juo taip pat 
nesiekiama suderinti šių teisės aktų nuostatų. Jo tikslas – sukurti naują teisinę priemonę, kuri 
būtų taikoma ir plačiu mastu konkuruotų su kiekvienoje nacionalinėje teisėje numatyta teisine 
priemone.

Pasiūlymo autoriai savo veiksmus grindžia SESV 114 straipsnio 1 dalimi. Ši nuostata skirta 
„valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, skirtoms vidaus rinkos sukūrimui ir 
veikimui, suderinti“. To paties straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad Komisija savo 
pateikiamuose pasiūlymuose, visų pirma dėl vartotojų apsaugos, dėmesį turi kreipti „į aukšto 
lygio apsaugą“.

Tačiau pasiūlymas nesusijęs su nacionalinės teisės aktų nuostatų derinimu. Autoriai turėjo 
pasirinkti kitą teisinį pagrindą, pavyzdžiui, SESV 352 straipsnį, kuriame Sąjungai leidžiama 
priimti „reikiamas nuostatas“, jeigu „paaiškėtų, kad Sąjungai reikia imtis veiksmų vienam iš 
Sutartyse nurodytų tikslų pasiekti Sutartyse apibrėžtose srityse, o jos nesuteikia tam būtinų 
įgaliojimų“.

Šiuo atveju pasiūlymo autorių pateiktam pasiūlymui turėtų vienbalsiai pritarti valstybės narės. 
Klaidingai darydami nuorodą į SESV 114 straipsnį jie iškraipo Europos teisėkūros procedūrą. 
Be to, jie taip pat perkelia ES politinį sprendimų priėmimo centrą.

4.2. Išnagrinėjęs tinkamumo klausimą komitetas dėl tarpvalstybinių operacijų pažymi, kad ES 
institucijų veiksmai gali daryti poveikį, kurio negalėtų daryti nacionalinės teisės aktai pagal 
vidaus teisės normomis ribojamą teisinę sistemą. Šie veiksmai gali padėti tarpvalstybinius 
sandorius supaprastinti ir padaryti saugesnius 500 mln. asmenų.

Šis tikslas yra tinkamas. Jis priskiriamas prie tikslų, kurių Europos Sąjunga gali ir net turi 
siekti. Tačiau galima klausti, ar taikomos priemonės yra tinkamiausios šiam tikslui pasiekti. Iš 
tikrųjų visi ekonominės veiklos vykdytojai numatomu teisės aktu galėtų naudotis kaip patogia 
priemone apeiti privalomas nuostatas, įtrauktas į nacionalinės teisės aktus.

Profesorius Patrick Wéry, pateikęs pasiūlymui dėl reglamento neabejotinai palankų tyrimą, tai 
taip pat pabrėžia; jis nurodo, kad aiškinamajame memorandume teigiama: „remiantis SESV 
114 straipsnio 3 dalimi, aukštas vartotojų teisių apsaugos lygis būtų užtikrintas bendrąja 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teise nustatant savo imperatyviąsias normas, kuriomis 
būtų išlaikytas arba padidintas apsaugos, kurią vartotojams garantuoja ES vartotojų apsaugos 
teisė, lygis“.

Tačiau priduria, kad galima abejoti šio teiginio tikslumu atsižvelgiant į Belgijos pozityviąją 
teisę ir kad nesąžiningų prekiautojo ir vartotojo sutarčių sąlygų pavyzdys yra iškalbingas. Jis 
daro išvadą, kad pasiūlymu užtikrinama „mažesnė apsauga“ negu pagal Belgijos teisę – visų 
pirma 2010 m. balandžio 6 d. įstatymą dėl rinkos praktikos ir vartotojų apsaugos.
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Remiantis šia išvada galima manyti, kad pasiūlymu dėl reglamento nepasiekiami tikslai, kurie 
vis dėlto jame sąmoningai keliami.

4.3. Išnagrinėjus artumo aspektą galima klausti, ar ES reglamento projekto autoriai 
pakankamai įrodo, kad jų siūlomas įstatymo galią turintis aktas gali atitikti nagrinėjamą 
subsidiarumo principą.

Nors autoriai turi pateikti įrodymą, kad ES veiksmai pirkimo–pardavimo sutarčių teisės srityje 
būtų veiksmingesni ir labiau padėtų plėtoti bendrąją rinką, jie klaidingai pateikia skaičių 
analizę, kuria grindžiama jų principinė pozicija.

Vien teiginio, kad „Sąjunga gali geriausiai išspręsti teisės susiskaidymo problemą“ 
(profesoriaus P. Wéry pastaba), neužtenka, nebent manoma (tai būtų tam tikra loginė klaida), 
kad neatsižvelgiant į valstybių narių teisės aktuose pateikiamas garantijas būtų labiau 
patartina priimti ES reglamentą siekiant šioje srityje nustatyti vienodą teisinę sistemą.

Atrodo, kad autoriai neatsižvelgia į Direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių (2011 m. 
lapkričio 22 d. Europos Sąjungos oficialusis leidinys), kuri dar turi būti perkelta į nacionalinę 
teisę, poveikį. Jie nenurodo, kaip galima suderinti reglamento projekto nuostatas su 
Reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) 
nuostatomis.

Autoriai taip pat neįrodo, kad 28-oji sistema (vadinama pasirenkama sistema), papildomai 
įgyvendinama kartu su valstybėse narėse taikomomis 27 teisinėmis sistemomis ir 
konkuruojanti su jomis, bus naudingesnė tenkinant gamintojų ir vartotojų interesus.

Su vartotojų apsauga susijusius teisės aktus derinti naudinga. Taip teisės aktų derinimo tikslai 
turi būti pasiekti iš tikrųjų ir veiksmingiau negu taikant minimalią apsaugos sistemą, kuri 
siūloma kaip neprivaloma.

5 skirsnis. Teisingumo komiteto išvados

Atsižvelgdamas į pateiktas pastabas, visų pirma dėl Europos Sąjungos institucijų 
kompetencijos, komitetas mano, kad pasiūlymu dėl reglamento, kuris jam pateiktas tikrinti, 
pažeidžiamas subsidiarumo principas. Pasiūlymu sukuriama konkurencija tarp atskirų teisinių 
sistemų, nors juo turėtų būti siekiama šalinti neigiamą poveikį, atsirandantį dėl skirtingų teisės 
aktų, arba bent jį mažinti. Pasiūlymas turėtų būti peržiūrėtas, kad būtų pateiktas atsakymas į 
įvairią nurodytą kritiką.


