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Parlamenta un Padomes regulai par Vienotiem 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 Beļģijas parlamenta Senāta pamatots atzinums par 
minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Beļģijas parlamenta Senāts

2011.–2012. gada sasaukums

2011. gada 6. decembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Vienotiem Eiropas tirdzniecības 
noteikumiem (COM(2011)0635)

Subsidiaritātes un proporcionalitātes kontrole

Tieslietu komitejas secinājumi

1. nodaļa. Teksti

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. panta 3. punkta 2. apakšpunktā ir definēti divi 
noteikumi.

Pirmais ir darbības noteikums. Tas attiecas uz Savienības iestādēm, kurām tiek noteikts 
pienākums ievērot „subsidiaritātes principu, kas noteikts Protokolā par subsidiaritātes principa 
un proporcionalitātes principa piemērošanu”1.

Otrais ir kontroles noteikums. Tas attiecas uz dalībvalstu iestādēm. „Valstu parlamenti 
nodrošina subsidiaritātes principa ievērošanu saskaņā ar minētajā protokolā izklāstīto 
procedūru”.

LES 1. protokolā ir definēta dalībvalstu nacionālo parlamentu loma Eiropas Savienībā. Tā 
2. panta 3. apakšpunktā ir noteikts, ka „Komisijas izdotie leģislatīvo aktu projekti tiek nodoti 
vienlaicīgi gan Eiropas Parlamentam un Padomei, gan nacionālajiem parlamentiem”.

Protokola 3. panta 1. apakšpunktā tiek papildināts, ka „nacionālie parlamenti var vērsties pie 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas prezidentiem, iesniedzot pamatotu atzinumu par
leģislatīvā akta atbilstību subsidiaritātes principam saskaņā ar procedūru, kas ir definēta 
protokolā par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu”2.

Protokols Nr. 2 savukārt ir veltīts „subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanai” un šo principu piemērošanas kontroles sistēmai (protokola preambula).

Protokola 6. panta 1. apakšpunktā tiek precizēts, ka „jebkurš nacionālais parlaments vai 
jebkura nacionālā parlamenta palāta astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas oficiālajās Savienības valodās var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, 
                                               
1 LESD 5. panta 3. punktā ir precizēts, ka „ņemot vērā subsidiaritātes principu, Savienība iejaucas jomās, kas 
neietilpst tās ekskluzīvā kompetencē, tikai tad, ja (un tikai tādā apjomā, kādā) ieplānotās darbības mērķi nevar 
tikt apmierinoši sasniegti dalībvalstu spēkiem, gan centrālā, gan reģionālā un vietējā līmenī, un savukārt var tikt 
labāk sasniegti, pateicoties ieplānotās darbības mērogam vai iespaidam, Savienības līmenī”.
2 Šo nosacījumu komentāri, F. Delpérée et F. Dopagne, Le dialogue parlementaire Belgique-Europe, W. 
Martens priekšvārds, Brisele, Bruylant, 2010.
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attiecīgais priekšlikums/projekts neatbilst subsidiaritātes principam. Ja nepieciešams, 
attiecīgajam nacionālajam parlamentam vai parlamenta palātai ir pienākums konsultēties ar 
reģionālajiem parlamentiem, kuriem ir noteiktas likumdošanas pilnvaras”.

Turklāt nedrīkst aizmirst, ka Beļģija, parakstot Lisabonas līgumu, pievienoja deklarāciju 
„attiecībā uz nacionālajiem parlamentiem”. Tā ir deklarācija Nr. 51. Beļģija precizē, ka 
„ņemot vērā tās konstitucionālās tiesības, gan Pārstāvju palāta, gan Federālā parlamenta 
Senāts, gan kopienu un reģionu parlamentārās asamblejas Savienības noteiktās kompetences 
ietvaros rīkojas kā nacionālās parlamentārās sistēmas sastāvdaļas vai Nacionālā parlamenta 
palātas”.

Ņemot vērā minētos tekstus, 2011. gada 20. oktobrī Senātā tika iesniegts 2011. gada 
11. oktobra priekšlikums regulai par Vienotiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem 
(COM(2011)0635).

Priekšlikums tika nodots Tieslietu komitejai. Komitejā priekšlikums tika izskatīts 22. un 
29. novembra un 6. decembra sēdē. Tika uzklausīti viedokļi, kas ir protokolēti ziņojuma 
pielikumā (Senāta dokuments Nr. 5-1382/1). Tāpat tika saņemti rakstiski atzinumi no 
profesora Patrick Wéry, Francijas un Vācijas advokātu organizācijas (Benoît Kohi un Denis 
Philippe), un no L'Orde van Vlaamse Balies (Eddy Boydens); šie atzinumi tāpat ir pievienoti 
ziņojuma pielikumā.

Jāatgādina, ka termiņš, kas ir noteikts atzinuma iesniegšanai attiecībā uz subsidiaritātes 
principu, beidzas 2011. gada 12. decembrī.

2. nodaļa. Metodoloģiski apsvērumi

Kad parlamentam ir jāsniedz atzinums par leģislatīvā akta projekta atbilstību subsidiaritātes 
principam, tam ir jāvadās pēc diviem metodoloģiskiem principiem. Pirmais ir juridiska 
rakstura, otrs ir vairāk politiska rakstura.

No juridiskā viedokļa ir pamats atbilstības pārbaudi izprast tās primārajā nozīmē, proti, kā 
divu normu konfrontāciju ― no vienas puses, noteikumi projekta tekstā, un, no otras puses, 
noteikumi līgumā attiecībā uz subsidiaritātes principu. Šā salīdzinājuma rezultātā ir jāiegūst 
priekšstats par leģislatīvā priekšlikuma likumību. Ja šīs analīzes laikā kļūst skaidrs, ka 
projekta teksts neatbilst subsidiaritātes principam, un šādu viedokli izsaka arī citi parlamenti, 
teksta autoram ir vēlreiz jāpārskata savs priekšlikums.

No politiskā viedokļa ir acīmredzami, ka parlamentam ir tiesības izteikt viedokli saskaņā ar 
politiskās novērtēšanas kritērijiem, tā kā deputāti principā ir tiesīgi izskatīt priekšlikumus, 
vadoties pēc kritērijiem, kas pēc savas būtības ir politiski. Tāpat kā Pārstāvju palāta, arī 
Senāts ir uzstājis ― laikā, kad tika izskatīts COSAC pilotprojekts attiecībā uz „trešo dzelzceļa 
tiesību aktu kopumu” ― uz veicamās kontroles politisko raksturu.

Subsidiaritātes kontrole dod parlamentam iespēju izteikt savu viedokli par Eiropas Savienības 
pilnvaru vispārējo organizāciju. Tā ir iespēja norādīt, kā, pēc parlamenta ieskatiem, vajadzētu 
izprast līguma nosacījumus, kas paredz, ka politiskie lēmumi ir jāpieņem „pēc iespējas tuvāk 
Savienības pilsoņiem” (Protokola Nr. 2 preambula).
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Ņemot vērā minēto, parlamentam subsidiaritātes kontroles laikā vajadzētu sev uzdot trīs 
dažādus jautājumus1:

a) Kompetences jautājums Vai leģislatīvā akta sastādīšanas laikā Eiropas iestādes ir 
ievērojušas savas kompetences robežas? Vai līgumos tām ir noteiktas tiesības iejaukties 
attiecīgajā jomā?

b) Svarīguma jautājums Vai savā pašreizējā redakcijā leģislatīvais akts adekvāti atbilst 
problēmai, kura tiek risināta? Vai iecerētie pasākumi ir piemēroti? Vai tie ļauj īstenot Eiropas 
iestāžu noteikto mērķi vai sekmē tā sasniegšanu?

c) Tuvuma jautājums Vai leģislatīvā akta projekts pietiekami ievēro nacionālo iestāžu 
iniciatīvas un veiktās darbības? Vai tādus pašus rezultātus nevarētu sasniegt ar dalībvalstu 
starpniecību? Vai „iecerētās darbības apjoms vai ietekme” attaisno Eiropas mēroga 
iejaukšanos šajā jomā?

Toties nacionālo parlamentu kompetencē neietilpst viedokļa izteikšana par regulas 
priekšlikuma pamatu vai ieguvumu vai trūkumu norādīšana2.

3. nodaļa. Regulas priekšlikuma priekšmets

Priekšlikuma Eiropas regulai par Vienotiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem mērķis ir 
sekmēt iekšējā tirgus funkcionēšanu, izveidojot vienotu un brīvprātīgu noteikumu kopumu 
līgumtiesību jomā.

Regula attiecas gan uz uzņēmumiem, gan uz pilsoņiem. Uzņēmumi ir jāiesaista pārrobežu 
tirdzniecības attīstībā. Pilsoņi ir jāmudina veikt pārrobežu pirkumus, izmantojot uzlabotos 
ērtības un drošības apstākļus. Priekšlikums attiecas gan uz pārdošanas līgumiem, kas ir slēgti 
starp uzņēmumiem, gan uz līgumiem, kas ir slēgti starp uzņēmumu un patērētājiem.

Tādā veidā tiktu panāktas autonomas un vienotas tiesības. Tām būtu fakultatīvs raksturs. Tās 
tiktu piemērotas tikai tad, ja pārrobežu darījumos iesaistītās puses izvēlētos tās piemērot. Tas 
būtu „otrs līgumtiesību režīms”, kurš tiktu integrēts katras dalībvalsts nacionālajā 
likumdošanā, papildinot pirmo režīmu, kuru veido Civilkodekss (1582.‒ 1701. pants) un 
obligāti piemērojamie likumi, kas organizē patēriņa režīmu.

Šīs fakultatīvās sistēmas pieņemšana ļautu novērst vairākus šķēršļus, kas izriet no atšķirībām 
starp juridiskajām sistēmām līgumtiesību jomā, jo īpaši attiecībā uz pārdošanas līgumiem. Tā 
varētu atvērt ceļu vispārējai saistību tiesību saskaņošanai.

4. nodaļa. Atbilstības analīze

Ņemot vērā iepriekš minētās metodoloģiskās procedūras, komiteja ir izskatījusi tās kontrolei 
iesniegto Eiropas regulu no trīs skatpunktiem.
                                               
1 Attiecībā uz šo tēmu skat. Le principe de subsidiarité, Brisele, Bruylant, 2000 un L'Europe de la subsidiarité
(dir. M. Verdussen), Brisele, Bruylant, 2000.
2 „Vai nav pamats bažīties, raksta profesors Wéry, ka praksē profesionālais pārdevējs neuzspiedīs savu gribu 
patērētājam, un ka, saskaroties ar pievienošanās līguma piedāvājumu, patērētājam nebūs manevrēšanas 
brīvības?”
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4.1. Attiecībā uz kompetences analīzi, komiteja secina, ka līgumi nesatur īpašus noteikumus, 
kas ļautu pieņemt juridisku režīmu, kas iekļaujas dalībvalstu likumdošanā, vienlaicīgi 
nemainot to būtiskos nosacījumus.

Iesniegtā likumdošanas projekta mērķis nav aizvietot nacionālo likumdošanu. Turklāt nav 
paredzēta arī nosacījumu saskaņošana. Tiek paredzēts radīt jaunu juridisku līdzekli, kas pastāv 
līdzās un lielā mērā konkurē ar līdzekļiem, kas ir ietverti katras valsts likumdošanā.

Priekšlikuma autori pamato savu pozīciju ar LESD 114. panta 1. punktu. Šis nosacījums 
paredz nodrošināt „dalībvalstu leģislatīvo, normatīvo un administratīvo nosacījumu 
tuvināšanu iekšējā tirgus izveidošanas un funkcionēšanas jautājumos”. Minētā panta 3. punktā 
ir noteikts, ka Komisijai, formulējot priekšlikumus, jo īpaši patērētāju aizsardzības 
jautājumos, ir jāņem par pamatu „paaugstināts aizsardzības līmenis”.

Tomēr šis priekšlikums neatbilst nacionālo likumdošanu nosacījumu tuvināšanas principam.
Autoriem būtu bijis jāizvēlas cits juridiskais pamats, piemēram, LESD 352. pants, kas 
pilnvaro Savienību īstenot „piemērotus pasākumus”, ja „Savienības rīcība izrādītos 
nepieciešama saskaņā Līgumos noteiktajām politikas jomām, lai sasniegtu kādu no Līgumos 
noteiktajiem mērķiem, un tajos nav paredzētas vajadzīgās pilnvaras”.

Šajā gadījumā priekšlikuma autoriem būtu jāiegūst visu dalībvalstu vienprātīga piekrišana.
Kļūdaini atsaucoties uz LESD 114. pantu, autori izkropļo Eiropas leģislatīvo procesu. Turklāt 
viņu rīcības rezultātā tiek pārvietots politisko lēmumu centrs Savienībā.

4.2. Attiecībā uz svarīguma analīzi komisija secina, ka pārrobežu operāciju jomā Eiropas 
iestāžu iejaukšanās var izrādīt iespaidu, kuru nacionālā likumdošana nevarētu sasniegt 
juridiskajā sistēmā, kas ir aprobežota ar iekšējām tiesībām. Tā varētu padarīt pārrobežu 
darījumus vienkāršākus un drošākus piecsimt miljoniem personu.

Šis mērķis ir svarīgs. Tas ir viens no mērķiem, kas Eiropas Savienībai ir jāīsteno. Tomēr 
varētu jautāt, vai izmantotie līdzekļi ir adekvātākie šī mērķa sasniegšanai. Vai iecerētā 
likumdošana faktiski nevarētu sniegt dažādiem ekonomikas subjektiem ērtu veidu, kā apiet 
obligātos nosacījumus, kas ir definēti nacionālajā likumdošanā?

Profesors Patrick Wéry, kura pētījums kopumā ir absolūti labvēlīgs regulas priekšlikumam, 
tomēr uzsver: „Paskaidrojuma rakstā ir definēts, ka „atbilstoši LESD 114. panta 3. punktam 
Eiropas Vienotie tirdzniecības noteikumi garantētu paaugstinātu patērētāju aizsardzības 
līmeni, ieviešot pastāvīgu obligātu noteikumu kopumu, kas uzturētu vai uzlabotu aizsardzības 
līmeni patērētājiem, pateicoties patēriņa likumdošanai, kas ir spēkā Savienības līmenī”.

Taču viņš papildina: „Ir pamats šaubām par šī apgalvojuma precizitāti attiecībā uz Beļģijas 
likumdošanu. Piemēram, var minēt daudzās prettiesiskās klauzulas, kas tiek iekļautas līgumos 
starp profesionāliem pārdevējiem un patērētājiem.” Un viņš secina, ka priekšlikums 
nodrošinātu „mazāk pilnīgu aizsardzību” salīdzinājumā ar Beļģijas likumdošanu, jo īpaši 
2010. gada 6. aprīļa likumu par tirgus praksi un patērētāju aizsardzību.

Šis secinājums liek domāt, ka regulas priekšlikums nesasniedz tās definētos mērķus.

4.3. Attiecībā uz tuvuma analīzi ir jājautā, vai Eiropas regulas projekta autori ir apmierinoši 
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parādījuši, ka viņu piedāvātais leģislatīvais akts var apmierināt subsidiaritātes analīzi.

Lai gan autoriem ir jāsniedz pierādījumi par to, ka rīcība Eiropas līmenī būtu visefektīvākā 
tirdzniecības noteikumu jomā un optimāli veicinātu vienotā tirgus attīstību, autori nesniedz 
skaitlisku analīzi, kas pamatotu viņu pozīciju.

Apgalvojums, ka „Savienība ir ideālā pozīcijā, lai risinātu juridiskās fragmentācijas 
problēmu” (profesora Wéry piezīme), pats par sevi nav pietiekams, ja vien tas netiek izskatīts 
kā sava veida principa deklarēšana, ka, neņemot vērā garantijas, kas ir ietvertas dalībvalstu 
likumdošanā, Eiropas regula būtu vairāk piemērota vienota juridiskā režīma radīšanai šajā 
jomā.

Šķiet, ka autori neņem vērā Direktīvas 2011/83/ES ietekmi uz patērētāju tiesībām (Eiropas
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2011. gada 22. novembris), kas vēl nav transponēta 
nacionālajā likumdošanā. Autori neparāda, kādā veidā ir iespējams saskaņot regulas projekta 
nosacījumus ar nosacījumiem, kas ir definēti Regulā (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, 
kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I).

Turklāt autori nesniedz pierādījumus par to, ka divdesmit astotais režīms ― tā sauktais 
„fakultatīvais” režīms ― kas tiktu pievienots divdesmit septiņiem jau pastāvošajiem 
juridiskajiem režīmiem, kas tiek piemēroti dalībvalstis, un sāktu ar tiem konkurēt, labāk 
kalpotu ražotāju un patērētāju interesēm.

Likumdošanas saskaņošana patērētāju aizsardzības jomā ir ievērojams panākums. Tās mērķus 
vajadzētu sasniegt drošāk un efektīvāk par minimālās aizsardzības režīma ieviešanu 
fakultatīvā statusā.

5. nodaļa. Tieslietu komitejas secinājumi 

Ņemot vērā minētos apsvērumus, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības iestāžu kompetenci, 
komiteja uzskata, ka tās kontrolei iesniegtais regulas priekšlikums pārkāpj subsidiaritātes 
principu. Tās rezultātā izveidotos konkurence starp dažādiem juridiskajiem režīmiem, tomēr 
tās īstenajam mērķim vajadzētu būt dažādu likumdošanas sistēmu izraisītā negatīvā iespaida 
apkarošana vai vismaz mazināšana. Priekšlikumu vajadzētu pārskatīt, lai atbildētu uz 
dažādajiem minētajiem iebildumiem.


