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Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 378.852v02-00)
Diana Wallis
neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi 
sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista ("ROOMA II")

Neuvoston yhteinen kanta (9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Stauner

Tarkistus 27
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

(29 a) Tuomioistuimen olisi otettava tämän 
asetuksen mukaista lainsäädäntöä 
sovellettaessa huomioon, että 
vahingonkärsijän asuinpaikka ei ole siinä 
jäsenvaltiossa, jossa onnettomuus on 
tapahtunut.

Or. de

Perustelu

Esittelijä muistuttaa, että vahinkojen syntyminen ja korvaaminen ei etenkään 
liikenneonnettomuuksissa rajoitu onnettomuuspaikkaan vaan myös uhrin kotivaltioon. Tämä 
ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että aineellis-oikeudelliset säännökset menisivät 
vahingonkorvauksen lajin ja laajuuden edelle. Tällaiselle ei ole oikeusperustaa EY:n 
perustamissopimuksen 65 artiklassa. Se menisi myös asetusta pidemmälle, koska siinä 
pyritään ottamaan käyttöön lainvalintaa koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotetulla 



PE 382.262v02-00 2/9 AM\642828FI.doc

FI

sanamuodolla vältetään suoranaista kannustamista tuomioistuinmenettelyyn. Tämä on 
erityisen tärkeää joukkorikollisuuden alalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Stauner

Tarkistus 28
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

(30 a) Rooman yleissopimuksen mallin 
tavoin sovelletaan tuomioistuin tuntee lain 
-periaatetta (iura novit curia). 
Tuomioistuimen on viran puolesta otettava 
selvää ulkomaisesta lainsäädännöstä. 
Osapuolet voivat auttaa tuomioistuinta 
ulkomaista lainsäädäntöä selvitettäessä, ja 
tuomioistuimen olisi voitava pyytää 
osapuolia avustamaan asiassa.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Stauner

Tarkistus 29
1 artiklan 3 kohta

3. Tätä asetusta ei sovelleta todisteluun ja 
menettelyyn, ellei 21 ja 22 artiklasta muuta 
johdu.

3. Tätä asetusta ei sovelleta todisteluun ja 
menettelyyn, ellei 15 a, 21 ja 22 artiklasta 
muuta johdu.

Or. de

Perustelu

Tarkistus nivoutuu tarkistuksiin, joilla lisätään uusi 15 a artikla ja uusi johdanto-osan 
30 a kappale.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 30
9 artikla

Rajoittamatta sitä, mitä 4 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, sopimukseen perustumattomaan 
velvoitteeseen, joka liittyy työntekijän tai 
työnantajan asemassa olevan henkilön tai 

1. Rajoittamatta sitä, mitä 4 artiklan 
2 kohdassa säädetään, sopimukseen 
perustumattomaan velvoitteeseen, joka 
liittyy työntekijän tai työnantajan asemassa 
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ammatillisia etuja ajavien järjestöjen 
vastuuseen vahingoista, jotka ovat syntyneet 
käynnissä olevista tai toteutetuista 
työtaistelutoimenpiteistä, sovelletaan sen 
maan lakia, jossa työtaistelutoimenpide 
toteutetaan tai toteutettiin.

olevan henkilön tai ammatillisia etuja 
ajavien järjestöjen vastuuseen vahingoista, 
jotka ovat syntyneet käynnissä olevista tai 
toteutetuista työtaistelutoimenpiteistä, 
sovelletaan sen maan lakia, jossa 
työtaistelutoimenpide toteutetaan tai 
toteutettiin.

2. Tätä artiklaa ei sovelleta alusta vastaan 
suunnattuun työtaistelutoimeen. Tällöin 
sovelletaan 4 artiklassa olevia 
yleisperiaatteita.

Or. en

Perustelu

Laivaliikenteen tilanne poikkeaa huomattavasti maalla toimivasta teollisuudesta, johon 
9 artiklaa voitaisiin soveltaa. Laivat liikkuvat ympäriinsä ja hyödyttävät eri maiden satamia. 
Jos aluksia vastaan käynnistettyihin työtaistelutoimiin sovellettaisiin merimatkan aikana eri 
satamien lainsäädäntöä, sovellettavat säännökset vaihtelisivat tuntuvasti, mistä aiheutuisi 
oikeudellista epävarmuutta. Siksi laivaliikenteeseen olisi sovellettava aina lippuvaltion 
lainsäädäntöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi

Tarkistus 31
9 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tätä artiklaa ei sovelleta alusta vastaan 
suunnattuun työtaistelutoimeen. Tällöin 
sovelletaan 4 artiklassa olevia 
yleisperiaatteita.

Or. en

Perustelu

Neuvoston yhteisen kannan 4 artiklassa säädetään, että vahingonkorvausvastuusta 
aiheutuvaan velvoitteeseen sovelletaan sen maan lakia, jossa vahinko aiheutuu. Jäljempänä 
9 artiklassa säädetään, että asiassa sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa 
työtaistelutoimi on toteutettu. Laivaliikenteen tilanne poikkeaa huomattavasti maalla 
toimivasta teollisuudesta, johon 9 artiklaa voitaisiin soveltaa. Jos aluksia vastaan 
käynnistettyihin työtaistelutoimiin sovellettaisiin merimatkan aikana eri satamien 
lainsäädäntöä, sovellettavat säännökset vaihtelisivat tuntuvasti. Tämä olisi epäkäytännöllistä 
ja aiheuttaisi epävarmuutta. Yleensä kaikki aluksen sisäiset kysymykset katetaan lippuvaltion 
lainsäädännöllä; tämä vastaa käsitystä, että alus mielletään osaksi lippuvaltion aluetta. 
Tällainen oikeudellinen tilanne antaa merenkulkijoille mahdollisuuden ennakoimiseen, ja he 
voivat luottaa työsopimuksessa oleviin ehtoihin. Neuvoston yhteisen kannan 9 artiklassa 
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ehdotettu muutos saattaisi johtaa siihen, että EU:n alukset karttaisivat satamia, joissa tilanne 
vois muodostua ongelmalliseksi. Tällöin Rooma II saattaisi rajoittaa EU-alusten pääsyä 
eräisiin EU-satamiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Stauner

Tarkistus 32
15 a artikla (uusi)

15 a artikla
Ulkomaisen lainsäädännön sisällön 

toteaminen
Asiaa käsittelevä tuomioistuin toteaa 
virkansa puolesta ulkomaisen 
lainsäädännön sisällön. Tuomioistuin voi 
tällöin mahdollisesti pyytää osapuolia 
avustamaan asiassa.

Or. de

Perustelu

Asiassa sovelletaan tuomioistuin tuntee lain -periaatetta (iura novit curia). Tuomioistuimen 
on selvitettävä ulkomainen lainsäädäntö itse virkansa puolesta. Osapuolet voivat avustaa 
tuomioistuinta ulkomaista lainsäädäntöä selvitettäessä, ja tuomioistuin voi soveltuvissa 
tapauksissa pyytää osapuolia avustamaan asiassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Stauner

Tarkistus 33
26 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Tämän asetuksen mukaan määrätyn 
lain säännöstä voidaan olla soveltamatta 
erityisesti, jos soveltaminen loukkaisi 
etenkin Euroopan neuvoston 
yleissopimuksessa ja kansallisen 
perustuslain säännöksissä taattuja 
perusoikeuksia tai -vapauksia.

Or. de

Perustelu

Esittelijän 26 artiklaan esittämä tarkistus 24 hyväksytään periaatteessa. Ainoastaan 
päätelmä, että ulkomaisen lainsäädännön säännöksen soveltamattomuus johtaisi yleiseen 
järjestykseen liittyvistä syistä tuomioistuinvaltion lain (lex fori) soveltamiseen, hylätään, 
koska se ei välttämättä päde aina. Tämä kysymys on jätettävä kansalliselle oikeudelle. Lisäksi 
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vaikuttaa tarpeettomalta viitata asiassa myös kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Stauner

Tarkistus 34
27 artikla

1. Tämä asetus ei vaikuta sellaisten yhteisön 
säännösten soveltamiseen, joilla
säännellään sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin liittyvää 
lainvalintaa erityisissä asioissa.

1. Tämä asetus ei vaikuta sellaisten 
Euroopan yhteisön toimielinten säädösten
soveltamiseen, joilla

(a) säännellään sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin liittyvää 
lainvalintaa erityisissä asioissa, tai joissa
(b) on säännöksiä, joita sovelletaan 
sopimukseen perustuviin velvoitteisiin 
riippumatta tämän asetuksen kannalta 
ratkaisevassa asemassa olevasta 
kansallisesta lainsäädännöstä, tai joissa
(c) on säännöksiä, joiden tarkoituksena on 
edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa, siltä osin kuin niitä ei voida 
soveltaa kansainvälisen yksityisoikeuden 
sääntöjen mukaisesti määräytyvän lain 
kanssa.

Or. de

Perustelu

Esittelijän periaatteellinen lähestymistapa hyväksytään. Säädösten hyväksymiseen viittaminen 
ei ole kuitenkaan tarpeen, koska yhteisen kannan 27 artikla ei rajoitu jo hyväksyttyihin 
yhteisön säädöksiin. Lisäksi mietintöluonnoksen c alakohta jätettiin oikeusvarmuuden vuoksi 
pois.

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 35
28 artikla

Suhde voimassa oleviin kansainvälisiin 
yleissopimuksiin

Poistetaan.

1. Tämä asetus ei vaikuta sellaisten 
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kansainvälisten yleissopimusten 
soveltamiseen, joiden osapuolina on tätä 
asetusta annettaessa yksi tai useampi 
jäsenvaltio ja joilla säännellään 
sopimukseen perustumattomiin 
velvoitteisiin liittyvää lainvalintaa.
2. Tällä asetuksella on kuitenkin 
jäsenvaltioiden välillä etusija yksinomaan 
kahden tai useamman jäsenvaltion välillä 
tehtyihin yleissopimuksiin nähden siltä osin 
kuin yleissopimukset koskevat tällä 
asetuksella säänneltyjä asioita.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Katalin Lévai

Tarkistus 36
28 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos kaikki muut oikeudenmenetyksen 
tai vahingon tapahtumahetkellä tilanteen 
osatekijät sijaitsevat yhdessä tai 
useammassa Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa, tämän asetuksen säännökset 
menevät tieliikenneonnettomuuksiin 
sovellettavaa lakia koskevan, 4 päivänä 
toukokuuta 1971 tehdyn Haagin 
yleissopimuksen määräysten edelle.

Or. en

Perustelu

Kyseisen Haagin yleissopimuksen on tähän mennessä ratifioinut vain muutama jäsenvaltio. 
Näin ollen asetuksen olisi selkeytettävä tilanne, niin että Haagin yleissopimusta sovelletaan 
vain toissijaisesti Rooma II -asetukseen nähden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 37
30 artikla

Komissio antaa viimeistään …* Euroopan 
parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 

Komissio antaa viimeistään …* Euroopan 
parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
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tämän asetuksen soveltamisesta. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
ehdotuksia tämän asetuksen 
mukauttamiseksi. Kertomuksessa 
tarkastellaan erityisesti 
liikenneonnettomuuksista ja yksityisyyden 
tai henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien 
loukkaamisista, muun muassa 
kunnianloukkauksesta, johtuvia 
sopimukseen perustumattomia velvoitteita.

tämän asetuksen soveltamisesta. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
ehdotuksia tämän asetuksen 
mukauttamiseksi.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Stauner

Tarkistus 38
30 artikla

Komissio antaa viimeistään …* Euroopan 
parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
ehdotuksia tämän asetuksen 
mukauttamiseksi. Kertomuksessa 
tarkastellaan erityisesti 
liikenneonnettomuuksista ja yksityisyyden 
tai henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien 
loukkaamisista, muun muassa 
kunnianloukkauksesta, johtuvia 
sopimukseen perustumattomia velvoitteita.

Komissio antaa viimeistään …* Euroopan 
parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
ehdotuksia tämän asetuksen 
mukauttamiseksi.

Kertomusta laatiessaan komissio kiinnittää 
erityistä huomiota sen vaikutuksiin, miten 
ulkomaiseen lakiin suhtaudutaan eri 
oikeusjärjestyksissä, sekä 
vahingonkorvauksiin, mukaan lukien 
varoittavien tai rankaisevien 
vahingonkorvausten mahdollisuus tiettyjen 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksissä.
Kertomus sisältää analyyttisen tutkimuksen 
siitä, missä laajuudessa jäsenvaltioiden 
tuomioistuimet käytännössä soveltavat 
ulkomaista lakia, sekä suosituksia 
ulkomaisen lain soveltamista koskevan 
yhteisen lähestymistavan mahdollisesta 
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suotavuudesta.
Komissio esittää asianosaisia kattavasti 
kuultuaan Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle viimeistään... mennessä 
selonteon yksityisyyden ja henkilöllisyyteen 
liittyvien oikeuksien loukkaamista 
koskevasta tilanteesta mielipiteen 
ilmaisunvapauden ja lehdistönvapauden 
huomioon ottaen. Selonteossa kartoitetaan 
kattavasti ilmiön laajuutta ja ongelmia ja 
siinä olisi arvioitava laajennetusti 
seurauksia. Selonteossa ehdotetaan 
tarvittaessa muutoksia tähän asetukseen 
ja/tai erityissäännösten hyväksymistä.
Komissio esittää asianosaisia, kuten 
kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevää 
Haagin konferenssia kattavasti kuultuaan 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
viimeistään... mennessä selonteon 
liikenneonnettomuuksiin sovellettavaa 
lakia koskevasta tilanteesta. Selonteossa
kartoitetaan kattavasti ilmiön laajuutta ja 
ongelmia ja siinä olisi arvioitava 
laajennetusti seurauksia. Selonteossa 
ehdotetaan tarvittaessa muutoksia tähän 
asetukseen ja/tai erityissäännösten 
hyväksymistä.

Or. de

Perustelu

Esittelijän periaatteellisesta, laajennettua tarkastuslauseketta koskevasta lähestymistavasta 
ollaan samaa mieltä. Lausekkeen olisi myös mahdollistettava sopimukseen pääseminen 
neuvoston kanssa. Vaikka neuvostossa ja komission ehdotuksen takaisin ottamisen jälkeisessä 
tilanteessa ei ole intensiivisten keskustelujen jälkeenkään löydetty ratkaisua yksityisyyden ja 
henkilöoikeuksien loukkauksiin, tämä kysymys ei saa estää koko asetuksen hyväksymistä. Asia 
on kuitenkin periaatteellisesti niin merkittävä, että lainsäädäntövallan käyttäjän on 
tarkkailtava tilannetta. Erityisiä ammattiryhmiä ei muuten ole tarpeen mainita erikseen 
kuulemisten osapuolina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi

Tarkistus 39
30 artikla
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Komissio antaa viimeistään …* Euroopan 
parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
ehdotuksia tämän asetuksen 
mukauttamiseksi. Kertomuksessa 
tarkastellaan erityisesti 
liikenneonnettomuuksista ja yksityisyyden 
tai henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien 
loukkaamisista, muun muassa 
kunnianloukkauksesta, johtuvia 
sopimukseen perustumattomia velvoitteita.

Komissio antaa viimeistään …* Euroopan 
parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
ehdotuksia tämän asetuksen 
mukauttamiseksi. Kertomuksessa 
tarkastellaan erityisesti 
liikenneonnettomuuksista johtuvia 
sopimukseen perustumattomia velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Sopimukseen perustuvat velvoitteet, jotka johtuvat yksityisyyden tai henkilöllisyyteen liittyvien 
oikeuksien loukkaamisista, muun muassa kunnianloukkauksesta, on suljettu nimenomaisesti 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 1 artiklan 2 kohdan g alakohdassa.

Komissio on jo lisäksi tunnistanut merkittävän määrän rajatylittäviä tapauksia tältä alalta. 
Asetuksen oikeusperusta, eli EY:n perustamissopimuksen 65 artikla koskee vain sellaisia 
siviiliasioissa harjoitettavia oikeudellisen yhteistyön toimia, joilla on rajatylittäviä seurauksia 
ja jotka ovat siten välttämättömiä sisämarkkinoiden toiminnan kannalta. Asetuksen 
oikeusperusta ei siten sovellu sopimuksen ulkopuolisiin velvoitteisiin, jotka aiheutuvat 
yksityisyyden ja henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien loukkaamisesta.


