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Τροπολογία: Gabriele Stauner

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 29α (νέα)

(29α) Στο πλαίσιο του εφαρμοστέου 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού δικαίου, 
το δικαστήριο θα πρέπει να λάβει υπόψη 
του, ότι o ζημιωθείς δεν έχει τον τόπο 
κατοικίας του στο κράτος στο οποίο 
συνέβη το ατύχημα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια δικαίως επισημαίνει ότι, ακόμα και και κυρίως στην περίπτωση των τροχαίων 
ατυχημάτων, προκύπτουν βλάβες για τις οποίες πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση, όχι μόνο 
στον τόπο του ατυχήματος αλλά και στην πατρίδα του θύματος. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό δεν 
επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα την θέσπιση διατάξεων ουσιαστικού δικαίου σχετικά με το 
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είδος και το μέγεθος της αποζημίωσης. Δεν υπάρχει σχετική νομική βάση σύμφωνα με το άρθρο 
65 ΣΕΚ. Επιπλέον, τούτο θα υπερέβαινε το πλαίσιο του κανονισμού, δεδομένου ότι σκοπός του 
είναι η θέσπιση κανόνων σύγκρουσης. Επιπλέον, με την προτεινόμενη διατύπωση αποφεύγεται 
ιδίως η δημιουργία εναυσμάτων για δικαστικές διαδικασίες. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
στους τομείς των ομαδικών αδικοπραξιών.

Τροπολογία: Gabriele Stauner

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 30α (νέα)

(30α) Όπως και στη συμφωνία της Ρώμης,
ισχύει ο κανόνας „iura novit curia“. Το 
δικαστήριο πρέπει να καθορίζει
αυτεπαγγέλτως το αλλοδαπό δίκαιο. Κατά 
τον καθορισμό του αλλοδαπού δικαίου, τα 
μέρη επιτρέπεται να επικουρούν το 
δικαστήριο, ενώ το δικαστήριο θα πρέπει 
επίσης να δύναται να απαιτεί την
συνεργασία των μερών. 

Or. de

Τροπολογία: Gabriele Stauner

Τροπολογία 29
Άρθρο 1, παράγραφος 3

3.Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε 
ζητήματα σχετικά με την απόδειξη και τη 
διεξαγωγή δίκης, με την επιφύλαξη των 
άρθρων 21 και 22.

3.Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε 
ζητήματα σχετικά με την απόδειξη και τη 
διεξαγωγή δίκης, με την επιφύλαξη των 
άρθρων 15α, 21 και 22.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απόρροια των τροπολογιών με τις οποίες ενσωματώνονται το άρθρο 
15α και η αιτιολογική σκέψη 30α.
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 30
Άρθρο 9

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, 
παράγραφος 2, το εφαρμοστέο δίκαιο σε 
εξωσυμβατική ενοχή σχετική με την ευθύνη 
προσώπου υπό την ιδιότητά του ως 
εργαζομένου ή ως εργοδότη ή με την ευθύνη 
των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
επαγγελματικά τους συμφέροντα για ζημία 
προκληθείσα από επικείμενη ή 
πραγματοποιηθείσα συλλογική δράση, είναι 
το δίκαιο της χώρας στην οποία πρόκειται 
να λάβει ή έλαβε χώρα η δράση.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, 
παράγραφος 2, το εφαρμοστέο δίκαιο σε 
εξωσυμβατική ενοχή σχετική με την ευθύνη 
προσώπου υπό την ιδιότητά του ως 
εργαζομένου ή ως εργοδότη ή με την ευθύνη 
των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
επαγγελματικά τους συμφέροντα για ζημία 
προκληθείσα από επικείμενη ή 
πραγματοποιηθείσα συλλογική δράση, είναι 
το δίκαιο της χώρας στην οποία πρόκειται 
να λάβει ή έλαβε χώρα η δράση.

2. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για 
βιομηχανική δράση που λαμβάνει χώρα 
εναντίον πλοίου. Σε αυτήν την περίπτωση 
ισχύουν οι γενικές αρχές που περιέχει το 
άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση στον τομέα της ναυτιλίας είναι πολύ διαφορετική από την κατάσταση των 
βιομηχανιών με χερσαία έδρα, για τις οποίες θα μπορούσε να ενδείκνυται το άρθρο 9. Τα πλοία 
μετακινούνται και εξυπηρετούν λιμένες διαφορετικών χωρών. Εάν για την βιομηχανική δράση 
εναντίον πλοίων ίσχυαν οι νομοθεσίες των διαφόρων λιμένων που εξυπηρετήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού, η εφαρμοστέες ρυθμίσεις θα ποίκιλαν σημαντικά, προκαλώντας με αυτόν 
τον τρόπο νομική αβεβαιότητα. Για τον λόγο αυτό, όσον αφορά τη ναυτιλία θα πρέπει να ισχύει 
η νομοθεσία του κράτους σημαίας.  

Τροπολογία: Piia-Noora Kauppi

Τροπολογία 31
Άρθρο 9

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, 
παράγραφος 2, το εφαρμοστέο δίκαιο σε 
εξωσυμβατική ενοχή σχετική με την ευθύνη 
προσώπου υπό την ιδιότητά του ως 
εργαζομένου ή ως εργοδότη ή με την ευθύνη 
των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
επαγγελματικά τους συμφέροντα για ζημία 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, 
παράγραφος 2, το εφαρμοστέο δίκαιο σε 
εξωσυμβατική ενοχή σχετική με την ευθύνη 
προσώπου υπό την ιδιότητά του ως 
εργαζομένου ή ως εργοδότη ή με την ευθύνη 
των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
επαγγελματικά τους συμφέροντα για ζημία 
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προκληθείσα από επικείμενη ή 
πραγματοποιηθείσα συλλογική δράση, είναι 
το δίκαιο της χώρας στην οποία πρόκειται 
να λάβει ή έλαβε χώρα η δράση.

προκληθείσα από επικείμενη ή 
πραγματοποιηθείσα συλλογική δράση, είναι 
το δίκαιο της χώρας στην οποία πρόκειται 
να λάβει ή έλαβε χώρα η δράση.

Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για βιομηχανική 
δράση που λαμβάνει χώρα εναντίον πλοίου. 
Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι γενικές 
αρχές που περιέχει το άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 4 ορίζεται ότι το εφαρμοστέο δίκαιο επί εξωσυμβατικής ενοχής η οποία απορρέει 
από αδικοπραξία, είναι το δίκαιο της χώρας στην οποία επέρχεται η ζημία. Στο άρθρο 9 
προβλέπεται ότι το εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντα το δίκαιο της χώρας στην οποία λαμβάνει 
χώρα η βιομηχανική δράση. Η κατάσταση στον τομέα της ναυτιλίας είναι πολύ διαφορετική από 
την κατάσταση των βιομηχανιών με χερσαία έδρα, για τις οποίες θα μπορούσε να ενδείκνυται
το άρθρο 9. Τα πλοία μετακινούνται και εξυπηρετούν λιμένες διαφορετικών χωρών. Εάν για την 
βιομηχανική δράση εναντίον πλοίων ίσχυαν οι νομοθεσίες των διαφορετικών λιμένων που 
εξυπηρετήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η εφαρμοστέες ρυθμίσεις θα ποίκιλαν 
σημαντικά. Τούτο θα προκαλούσε πρακτικά προβλήματα και αβεβαιότητα. Σε γενικές γραμμές, 
όλες οι εσωτερικές σχέσεις σε ένα πλοίο διέπονται από το δίκαιο του κράτους σημαίας· τούτο 
αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι το πλοίο θεωρείται από πολλές απόψεις τμήμα της επικράτειας
του κράτους σημαίας. Αυτή η νομική κατάσταση διασφαλίζει προβλεψιμότητα στους ναυτικούς, 
οι οποίοι μπορούν να βασίζονται στους όρους που έχουν συμφωνηθεί στη σύμβαση 
απασχόλησης. Η αλλαγή που προτείνεται στο άρθρο 9 θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να 
αποφεύγουν τα πλοία στην ΕΕ τους λιμένες στους οποίους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα, πράγμα που στην ουσία θα σήμαινε ότι ο κανονισμός ΡΩΜΗ ΙΙ θα μπορούσε να 
έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη πρόσβαση των κοινοτικών πλοίων στην αγορά σε ορισμένους 
λιμένες της ΕΕ. 

Τροπολογία: Gabriele Stauner

Τροπολογία 32
Άρθρο 15α (νέο)

Άρθρο 15β
Καθορισμός του περιεχομένου του 

αλλοδαπού δικαίου
Το δικάζον δικαστήριο καθορίζει 
αυτεπαγγέλτως το περιεχόμενο του 
αλλοδαπού δικαίου. Προς τούτο ενδέχεται 
να απαιτηθεί η συνεργασία των μερών.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ισχύει ο κανόνας „iura novit curia“.  Το δικαστήριο πρέπει να καθορίζει αυτεπαγγέλτως το 
αλλοδαπό δίκαιο. Κατά τον καθορισμό του αλλοδαπού δικαίου τα μέλη επιτρέπεται να 
επικουρούν το δικαστήριο, το οποίο δύναται σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις να απαιτεί τη 
συνεργασία των μερών.

Τροπολογία: Gabriele Stauner

Τροπολογία 33
Άρθρο 26, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Ειδικότερα, η εφαρμογή μιας διάταξης 
του δικαίου οποιασδήποτε χώρας που 
καθορίζεται από τον παρόντα κανονισμό 
μπορεί να αποκλεισθεί, εάν αυτή η 
εφαρμογή παραβιάζει θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες που έχουν 
κατοχυρωθεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στις 
εθνικές συνταγματικές διατάξεις των 
κρατών μελών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην ουσία, εγκρίνεται η τροπολογία 24 στο άρθρο 26 της εισηγήτριας. Δεν εγκρίνεται μόνο το 
συμπέρασμα ότι ο αποκλεισμός της εφαρμογής μιας διάταξης του δικαίου άλλης χώρας για 
λόγους δημόσιας τάξης, έχει ως αποτέλεσμα εφαρμογή του δικαίου του φόρουμ, δεδομένου ότι 
τούτο δεν συμβαίνει αναγκαστικά. Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να εμπίπτει στο 
εθνικό δίκαιο. Επίσης, δεν φαίνεται απαραίτητο να υπάρχει πρόσθετη παραπομπή στο διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο.  

Τροπολογία: Gabriele Stauner

Τροπολογία 34
Άρθρο 27

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή διατάξεων του κοινοτικού 
δικαίου οι οποίες, σε ειδικά θέματα, 
θεσπίζουν κανόνες περί σύγκρουσης 

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή των πράξεων των θεσμικών 
οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι 
οποίες:
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δικαίων στον τομέα των εξωσυμβατικών 
ενοχών.

(α) σε ειδικά θέματα, θεσπίζουν κανόνες 
περί σύγκρουσης δικαίων στον τομέα των 
εξωσυμβατικών ενοχών· ή
(β) θεσπίζουν κανόνες που εφαρμόζονται 
ανεξαρτήτως του εθνικού δικαίου που 
διέπει την υπό εξέταση εξωσυμβατική 
ενοχή δυνάμει του παρόντος κανονισμού· ή
(γ) θεσπίζουν διατάξεις που αποσκοπούν 
να συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς στο βαθμό που δεν 
μπορούν να εφαρμοσθούν σε συνάρτηση με 
το δίκαιο που προβλέπουν οι κανόνες του 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο βασικός στόχος της εισηγήτριας εγκρίνεται. Δεν είναι, ωστόσο αναγκαίο να αναφέρεται η 
έγκριση των νομικών πράξεων, δεδομένου ότι το άρθρο 27 της κοινής θέσης δεν περιορίζεται 
σε ήδη εγκριθείσες κοινοτικές νομικές πράξεις. Εξάλλου, χάριν νομικής ασφάλειας,, δεν 
συμπεριλήφθηκε το στοιχείο γ) του σχεδίου έκθεσης της εισηγήτριας.

Τροπολογία: Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 35
Άρθρο 28

Σχέση με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις
1. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή διεθνών συμβάσεων των οποίων 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι μέρη 
κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος 
κανονισμού και οι οποίες θεσπίζουν 
κανόνες περί σύγκρουσης δικαίων στον 
τομέα των εξωσυμβατικών ενοχών.
2. Ωστόσο, μεταξύ κρατών μελών, ο παρών 
κανονισμός υπερισχύει των συμβάσεων 
που έχουν συναφθεί αποκλειστικά μεταξύ 
δύο ή περισσότερων εξ αυτών στο μέτρο 
που οι εν λόγω συμβάσεις διέπουν θέματα 
τα οποία ρυθμίζονται με τον παρόντα 
κανονισμό.

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία: Katalin Lévai

Τροπολογία 36
Άρθρο 28, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Εάν όλα τα άλλα στοιχεία της 
κατάστασης τη στιγμή επέλευσης της 
απώλειας βρίσκονται σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
υπερισχύουν των διατάξεων της Σύμβασης 
της Χάγης της 4ης Μαΐου 1971 σχετικά με 
το εφαρμοστέο δίκαιο στα τροχαία 
ατυχήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι σήμερα, μόνο λίγα κράτη μέλη έχουν κυρώσει την προαναφερόμενη Σύμβαση της Χάγης. 
Εν προκειμένω, στον κανονισμό θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι η Σύμβαση της Χάγης θα 
πρέπει να είναι δευτερεύουσα σε σχέση με τον κανονισμό Ρώμη ΙΙ από απόψεως εφαρμοστέας 
νομοθεσίας.

Τροπολογία: Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 37
Άρθρο 30

Όχι αργότερα από τις …., η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, έκθεση ως προς την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 
προτάσεις προσαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Η έκθεση εξετάζει ιδίως 
εξωσυμβατικές ενοχές που προκύπτουν 
από τροχαία ατυχήματα και από προσβολή 
του ιδιωτικού βίου και δικαιωμάτων 
συναφών με την προσωπικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της δυσφήμησης.

Όχι αργότερα από τις …., η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, έκθεση ως προς την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 
προτάσεις προσαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. 
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Or. de

Τροπολογία: Gabriele Stauner

Τροπολογία 38
Άρθρο 30

Όχι αργότερα από τις …., η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, έκθεση ως προς την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 
προτάσεις προσαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Η έκθεση εξετάζει ιδίως 
εξωσυμβατικές ενοχές που προκύπτουν 
από τροχαία ατυχήματα και από προσβολή 
του ιδιωτικού βίου και δικαιωμάτων 
συναφών με την προσωπικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της δυσφήμησης.

Όχι αργότερα από τις …., η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, έκθεση ως προς την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 
προτάσεις προσαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. 

Η Επιτροπή , κατά την υποβολή της 
έκθεσής της, αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή 
στις συνέπειες του τρόπου με τον οποίο 
αντιμετωπίζεται το αλλοδαπό δίκαιο στις 
επί μέρους έννομες τάξεις και στο ζήτημα 
των αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας χορήγησης 
αποζημιώσεων παραδειγματικού ή 
τιμωρητικού χαρακτήρα σε ορισμένες 
έννομες τάξεις.
Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης αναλυτική 
επισκόπηση της έκτασης στην οποία τα 
δικαστήρια στα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
στην πράξη το αλλοδαπό δίκαιο, 
διατυπώνοντας συστάσεις όσον αφορά το 
επιθυμητό μιας κοινής προσέγγισης στην 
εφαρμογή του αλλοδαπού δικαίου.
Το αργότερο ...** η Επιτροπή, κατόπιν 
εντατικής διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερόμενους κύκλους, υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
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Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με το 
εφαρμοστέο δίκαιο στον τομέα της 
προσβολής του ιδιωτικού βίου και των 
συναφών με την προσωπικότητα 
δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την 
ελευθερία της γνώμης και του τύπου. Η 
έκθεση συνοδεύεται από εμπεριστατωμένη 
μελέτη της κλίμακας του φαινομένου, των 
προβλημάτων καθώς και από λεπτομερή 
αξιολόγηση επιπτώσεων. Εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο, η έκθεση προτείνει 
τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό 
ή/και την έγκριση ειδικής νομοθεσίας.
Το αργότερο ...** η Επιτροπή, κατόπιν 
εντατικής διαβούλευσης με τους
ενδιαφερόμενους κύκλους, 
συμπεριλαμβανομένης της Διάσκεψης της 
Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο 
στον τομέα των τροχαίων ατυχημάτων. Η 
έκθεση συνοδεύεται από εμπεριστατωμένη 
μελέτη της κλίμακας του φαινομένου, των 
προβλημάτων καθώς και από λεπτομερή 
αξιολόγηση επιπτώσεων. Εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο, η έκθεση προτείνει 
τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό 
ή/και την έγκριση ειδικής νομοθεσίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο βασικός στόχος της εισηγήτριας που συνίσταται στη θέσπιση διευρυμένης ρήτρας 
αναθεώρησης επιδοκιμάζεται. Ταυτόχρονα, στόχος της εν λόγω ρήτρας είναι να καταστεί 
δυνατή η επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο. Δεδομένου ότι στο Συμβούλιο και μετά από την 
ανάκληση της σχετικής πρότασης της Επιτροπής, παρά τη διεξαγωγή εντατικού διαλόγου, δεν 
είναι δυνατή η εξεύρεση λύσης για τον τομέα της προσβολής του ιδιωτικού βίου και των 
συναφών με την προσωπικότητα δικαιωμάτων, το ζήτημα αυτό δεν θα έπρεπε να παρεμποδίσει 
την έγκριση του κανονισμού στο σύνολό του. Είναι ωστόσο αναγκαίο ο τομέας αυτός να 
εξακολουθήσει να αποτελεί ζήτημα κεντρικού ενδιαφέροντος των κοινοτικών νομοθετικών 
οργάνων. Εξάλλου δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται ειδικές επαγγελματικές ομάδες ως 
συνομιλητές για διαβουλεύσεις.
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Τροπολογία: Piia-Noora Kauppi

Τροπολογία 39
Άρθρο 30

Όχι αργότερα από τις …., η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, έκθεση ως προς την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 
προτάσεις προσαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Η έκθεση εξετάζει ιδίως 
εξωσυμβατικές ενοχές που προκύπτουν από 
τροχαία ατυχήματα και από προσβολή του 
ιδιωτικού βίου και δικαιωμάτων συναφών 
με την προσωπικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της δυσφήμησης.

Όχι αργότερα από τις …., η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, έκθεση ως προς την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 
προτάσεις προσαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Η έκθεση εξετάζει ιδίως 
εξωσυμβατικές ενοχές που προκύπτουν από 
τροχαία ατυχήματα 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξωσυμβατικές ενοχές που απορρέουν από προσβολή του ιδιωτικού βίου και δικαιωμάτων 
συναφών με την προσωπικότητα, συμπεριλαμβανομένης της δυσφήμισης έχουν αποκλειστεί 
ρητά από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού στο άρθρο 1, παράγραφος ζ).

Επιπλέον, ο ασήμαντος αριθμός διασυνοριακών περιπτώσεων σε αυτόν τον τομέα έχει 
αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νομική βάση του κανονισμού, και συγκεκριμένα 
το άρθρο 65 της Συνθήκης, αφορά μόνο τα μέτρα διασυνοριακής συνεργασίας που έχουν 
διασυνοριακό αντίκτυπο, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η νομική βάση του κανονισμού δεν είναι δυνατό να 
ισχύει για τις εξωσυμβατικές ενοχές που απορρέουν από προσβολή του ιδιωτικού βίου και 
δικαιωμάτων συναφών με την προσωπικότητα.


