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Diana Wallis
a Tanács 2006. szeptember 25-i közös álláspontjáról a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra 
alkalmazandó jogról („Róma II.”) szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása 
tekintetében

A Tanács közös álláspontja (9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Stauner

Módosítás: 27
(29a) preambulumbekezdés (új)

(29a) Az e rendelet értelmében 
alkalmazandó jog keretében a bíróságnak 
figyelembe kell vennie, hogy a károsult 
személy lakóhelye nem abban az államban 
található, ahol a baleset történt.

Or. de

Indokolás

Az előadó jogosan utal arra, hogy különösen közlekedési balesetek esetében károk nem 
csupán a baleset helyszínén keletkeznek, illetve nem csupán ott kell kártérítést biztosítani, 
hanem az áldozat saját országában is. Mindenesetre ez nem vezethet ahhoz, hogy az anyagi 
jog alá tartozó szabályokat hozzanak a kártérítés jellegére és mértékére vonatkozóan. Az EK-
Szerződés 65. cikke szerint erre nincs jogalap, és ez a rendelet kereteit is túllépné, mivel az 
kollíziós jogi szabályokat kíván megállapítani. Ezenfelül a javasolt szövegezés elkerüli, hogy 
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ösztönözze bírósági eljárások indítását. Ez különösen fontos a szabálysértések területén.

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Stauner

Módosítás: 28
(30a) preambulumbekezdés (új)

(30a) Csakúgy, mint a Római 
Egyezményben, a „iura novit curia” elv 
érvényes. A bíróságnak magának kellene 
hivatalból meghatároznia a külföldi jogot. 
A külföldi jog meghatározása során a felek 
segíthetik a bíróságot, a bíróságnak pedig 
lehetőségének kell lennie arra, hogy a felek 
közreműködését kérhesse.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Stauner

Módosítás: 29
1. cikk (3) bekezdés

(3) A 21. és 22. cikk sérelme nélkül e 
rendelet a bizonyításra és az eljárási 
kérdésekre nem alkalmazandó.

(3) A 15a., 21. és 22. cikk sérelme nélkül e 
rendelet a bizonyításra és az eljárási 
kérdésekre nem alkalmazandó.

Or. de

Indokolás

Ezt a módosítást a 15a. cikk és a 30a. preambulumbekezdés beillesztésére vonatkozó 
módosításokkal együtt kell kezelni.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 30
9. cikk

A 4. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a 
munkavállalói vagy munkaadói minőségben 
eljáró személynek, vagy az ezek szakmai 

(1) A 4. cikk (2) bekezdésének sérelme 
nélkül, a munkavállalói vagy munkaadói 
minőségben eljáró személynek, vagy az ezek 
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érdekeit képviselő szervezetnek az olyan 
károkért való felelősségét érintő szerződésen 
kívüli kötelmi viszonyokra, amelyek egy 
kilátásba helyezett vagy megvalósított 
szervezett fellépésből erednek, azon ország 
jogát kell alkalmazni, amelyben a szervezett 
fellépésre sor fog kerülni vagy sor került.

szakmai érdekeit képviselő szervezetnek az 
olyan károkért való felelősségét érintő 
szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra, 
amelyek egy kilátásba helyezett vagy 
megvalósított szervezett fellépésből erednek, 
azon ország jogát kell alkalmazni, amelyben 
a szervezett fellépésre sor fog kerülni vagy 
sor került.

(2) Ez a cikk nem vonatkozik a hajókkal 
szembeni szervezett fellépésekre. Ezekben 
az esetekben a 4. cikkben foglalt általános 
elvek érvényesek.

Or. en

Indokolás

A hajózásban nagyon más a helyzet, mint a szárazföldi iparágakban, amelyekre alkalmazható 
a 9. cikk. A hajók mozgásban vannak és különböző országok kikötőit érintik. Ha a hajókkal 
szembeni szervezett fellépésre az adott út során érintett különböző kikötők joga vonatkozna, 
akkor az alkalmazandó szabályok jelentősen különböznének egymástól, és ezáltal jogi 
bizonytalanságot okoznának. Ezért a lobogó szerinti állam joga érvényes a hajózás 
tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Piia-Noora Kauppi

Módosítás: 31
9. cikk

A 4. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a 
munkavállalói vagy munkaadói minőségben 
eljáró személynek, vagy az ezek szakmai 
érdekeit képviselő szervezetnek az olyan 
károkért való felelősségét érintő szerződésen 
kívüli kötelmi viszonyokra, amelyek egy 
kilátásba helyezett vagy megvalósított 
szervezett fellépésből erednek, azon ország 
jogát kell alkalmazni, amelyben a szervezett 
fellépésre sor fog kerülni vagy sor került.

A 4. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a 
munkavállalói vagy munkaadói minőségben 
eljáró személynek, vagy az ezek szakmai 
érdekeit képviselő szervezetnek az olyan 
károkért való felelősségét érintő szerződésen 
kívüli kötelmi viszonyokra, amelyek egy 
kilátásba helyezett vagy megvalósított 
szervezett fellépésből erednek, azon ország 
jogát kell alkalmazni, amelyben a szervezett 
fellépésre sor fog kerülni vagy sor került.

Ez a cikk nem vonatkozik a hajókkal 
szembeni szervezett fellépésekre. Ezekben 
az esetekben a 4. cikkben foglalt általános 
elvek érvényesek.

Or. en
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Indokolás

A 4. cikk előírja, hogy károkozás esetén az alkalmazandó jog azon ország joga, ahol a kár 
bekövetkezik. A 9. cikk azt javasolja, hogy az alkalmazandó jog mindig azon ország joga 
legyen, ahol a szervezett fellépést végrehajtják. A hajózásban nagyon más a helyzet, mint a 
szárazföldi iparágakban, amelyekre alkalmazható a 9. cikk. A hajók mozgásban vannak és 
különböző országok kikötőit érintik. Ha a hajókkal szembeni szervezett fellépésre az adott út 
során érintett különböző kikötők joga vonatkozna, akkor az alkalmazandó szabályok 
jelentősen különböznének egymástól. Ez nem lenne praktikus és bizonytalanságot okozna. 
Általában a hajókon valamennyi belső viszonyra a lobogó szerinti állam joga vonatkozik. Ez 
azt a tényt tükrözi, hogy sok tekintetben a hajók a lobogó szerinti állam területének 
minősülnek. Ez a jogi helyzet kiszámíthatóságot biztosít a hajósok számára, akik a 
munkaszerződésükben foglalt feltételekre támaszkodhatnak. A 9. cikkben javasoltak szerinti 
változás azzal járhatna, hogy az uniós hajók elkerülnék azokat a kikötőket, ahol probléma 
adódhatna, ami a gyakorlatban azt jelentené, hogy a Róma II. azt eredményezhetné, hogy 
egyes uniós kikötőkben az uniós hajók korlátozottabb piaci hozzáféréssel rendelkeznének.

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Stauner

Módosítás: 32
15a. cikk (új)

15a. cikk
A külföldi jog tartalmának meghatározása

Az eljáró bíróság határozza meg hivatalból 
a külföldi jog tartalmát. E célból a bíróság 
adott esetben kérheti a felek
közreműködését. 

Or. de

Indokolás

A „iura novit curia” elv érvényes. A bíróságnak magának kellene hivatalból meghatároznia a 
külföldi jogot. A külföldi jog meghatározása során a felek segíthetik a bíróságot, a bíróság 
pedig bizonyos esetekben kérheti a felek közreműködését.

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Stauner

Módosítás: 33
26. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Megtagadható az e rendelet által 
meghatározott jog előírásának 
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alkalmazása, ha az – a különösen az 
európai emberi jogi egyezményben, illetve a 
tagállamok nemzeti alkotmányjogában 
rögzített – alapvető jogok és szabadságok 
megsértéséhez vezetne.

Or. de

Indokolás

Alapvetően helyeselhető az előadó 26. cikkhez fűzött 24. módosítása. Csupán a következtetés 
nem elfogadható, amely szerint a külföldi jog valamely előírása alkalmazásának a közrend 
okán történő megtagadása a lex fori (az eljáró bíróság jogának) alkalmazásához vezet, mivel
ez nem szükségszerűen van így. E kérdés eldöntését a nemzeti jogra kell bízni. A nemzetközi 
humanitárius jogra történő hivatkozás sem tűnik szükségesnek.

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Stauner

Módosítás: 34
27. cikk

E rendelet nem érinti az olyan közösségi jogi 
rendelkezések alkalmazását, amelyek egy 
adott kérdéssel kapcsolatban a szerződésen 
kívüli kötelmek tekintetében irányadó 
kollíziós szabályokat írnak elő.

E rendelet nem érinti az Európai 
Közösségek szervei azon jogi aktusainak
alkalmazását, amelyek:

a) egy adott kérdéssel kapcsolatban a 
szerződésen kívüli kötelmek tekintetében 
irányadó kollíziós szabályokat írnak elő, 
vagy
b) olyan szabályokat állapítanak meg, 
amelyek az e rendelet szerint irányadó 
nemzeti jogtól függetlenül a szerződésen 
kívüli kötelezettségre alkalmazandók, vagy
c) olyan szabályokat állapítanak meg, 
amelyek célja a belső piac megfelelő 
működéséhez való hozzájárulás, 
amennyiben azokat nem lehet a nemzetközi 
magánjog rendelkezéseiből következő 
joggal együtt alkalmazni.

Or. de

Indokolás

Az előadó alapvető törekvése helyeselhető. Arra azonban nincs szükség, hogy jogi aktusok 
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elfogadására is történjen hivatkozás, mivel a közös álláspont 27. cikke nem korlátozódik 
csupán a már elfogadott közösségi jogi aktusokra. Egyébiránt a jogbiztonság érdekében az 
előadó jelentéstervezetének c) pontja kimarad.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 35
28. cikk

Kapcsolat a meglévő nemzetközi 
egyezményekkel

törölve

(1) E rendelet nem érinti az olyan 
nemzetközi egyezmények alkalmazását, 
amelyekben e rendelet elfogadásának 
időpontjában egy vagy több tagállam részes, 
és amelyek a szerződésen kívüli kötelmek 
vonatkozásában kollíziós szabályokat 
állapítanak meg.
(2) Az e rendeletben szabályozott kérdések 
vonatkozásában azonban e rendelet — mint 
a tagállamok közötti rendelet —
elsőbbséget élvez a kizárólag két vagy több 
tagállam között megkötött egyezményekkel 
szemben.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Lévai Katalin

Módosítás: 36
28. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Amennyiben a káresemény 
bekövetkeztekor a tényállás valamennyi 
eleme az Európai Unió egy vagy több 
tagállamában található, e rendelet előírásai 
elsőbbséget élveznek a közlekedési 
balesetekre alkalmazandó jogról szóló, 
1971. május 4-i Hágai Egyezmény 
előírásaival szemben.

Or. en
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Indokolás

Ez idáig csupán néhány tagállam ratifikálta az említett Hágai Egyezményt. Ezzel 
kapcsolatban a rendeletnek világossá kell tennie, hogy az alkalmazás tekintetében a Hágai 
Egyezmény másodlagos a Róma II. rendelethez képest.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 37
30. cikk

A Bizottság legkésőbb …*-ig jelentést nyújt 
be e rendelet alkalmazásáról az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak. 
Szükség esetén ezt a jelentést a rendelet 
kiigazítására irányuló javaslatok kísérik. A 
jelentés különösen a közlekedési 
balesetekből, valamint a magánélet és a 
személyiségi jogok — többek között a jó 
hírnév — megsértéséből eredő szerződésen 
kívüli kötelmi viszonyokat vizsgálja meg.

A Bizottság legkésőbb …*-ig jelentést nyújt 
be e rendelet alkalmazásáról az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak. 
Szükség esetén ezt a jelentést a rendelet 
kiigazítására irányuló javaslatok kísérik.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Stauner

Módosítás: 38
30. cikk

A Bizottság legkésőbb …*-ig jelentést nyújt 
be e rendelet alkalmazásáról az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak. 
Szükség esetén ezt a jelentést a rendelet 
kiigazítására irányuló javaslatok kísérik. A 
jelentés különösen a közlekedési 
balesetekből, valamint a magánélet és a 
személyiségi jogok — többek között a jó 
hírnév — megsértéséből eredő szerződésen 
kívüli kötelmi viszonyokat vizsgálja meg.

A Bizottság legkésőbb …*-ig jelentést nyújt 
be e rendelet alkalmazásáról az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak. 
Szükség esetén ezt a jelentést a rendelet 
kiigazítására irányuló javaslatok kísérik.

A jelentés elkészítése során a Bizottság 
különös figyelmet fordít a külföldi jog 
különböző jogrendszerekben való kezelése 
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módjának következményeire, valamint a 
kártérítés kérdésére, beleértve a bizonyos 
tagállamok jogrendszerében fennálló azon 
lehetőségeket, hogy büntető jellegű, illetve 
elrettentő hatású kártérítéseket ítéljenek 
meg.
A jelentés tartalmaz továbbá egy elemző 
tanulmányt, amely azzal a kérdéssel 
foglalkozik, hogy a tagállamok bíróságai 
mennyiben alkalmazzák a gyakorlatban a 
külföldi jogot, illetve amely ajánlásokat 
fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy 
célszerű-e a közös megközelítés a külföldi 
jog alkalmazása tekintetében.
A Bizottság az érintett szereplőkkel 
folytatott mélyreható konzultációt követően 
legkésőbb ....-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak a magánélet és a személyiségi 
jogok megsértése terén fennálló helyzetről 
tekintettel a vélemény- és sajtószabadságra. 
A jelentés tartalmazza a jelenség 
mértékének, valamint a problémáknak a 
mélyreható vizsgálatát, illetve magában 
kellene foglalnia egy kiterjedt 
hatásvizsgálatot is. A jelentés adott esetben 
tartalmaz e rendelet módosítására és/vagy 
külön jogszabályok elfogadására irányuló 
javaslatokat is.
A Bizottság az érintett szereplőkkel – többek 
között a Hágai Nemzetközi Magánjogi 
Konferenciával – folytatott mélyreható 
konzultációt követően legkésőbb ....-ig 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak a közlekedési 
balesetekre alkalmazandó jog területén 
fennálló helyzetről. A jelentés tartalmazza a 
jelenség mértékének, valamint a 
problémáknak a mélyreható vizsgálatát, 
illetve magában kellene foglalnia egy 
kiterjedt hatásvizsgálatot is. A jelentés adott 
esetben tartalmaz e rendelet módosítására 
és/vagy külön jogszabályok elfogadására 
irányuló javaslatokat is.
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Or. de

Indokolás

Osztjuk az előadónak a kibővített felülvizsgálati záradékra vonatkozó kérését. Ennek a 
záradéknak azt is lehetővé kell tennie, hogy a Tanáccsal egyetértésre jussunk. Mivel az 
intenzív vita ellenére a Tanácsban nem lehet megoldást találni a magánélet és a személyiségi 
jogok megsértése terén fennálló problémákra a vonatkozó javaslat Bizottság általi 
visszavonása után, ez a kérdés nem állhat útjába a rendelet egésze elfogadásának. Arra 
azonban szükség van, hogy alapvető jelentősége okán a közösségi jogalkotó továbbra is 
különös figyelmet szenteljen ennek a kérdéskörnek. Egyébiránt nem szükséges bizonyos 
szakmai csoportokat megnevezni a konzultációkra tárgyalópartnerekként.

Módosítás, előterjesztette: Piia-Noora Kauppi

Módosítás: 39
30. cikk

A Bizottság legkésőbb …*-ig jelentést nyújt 
be e rendelet alkalmazásáról az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak. 
Szükség esetén ezt a jelentést a rendelet 
kiigazítására irányuló javaslatok kísérik. A 
jelentés különösen a közlekedési 
balesetekből, valamint a magánélet és a 
személyiségi jogok — többek között a jó 
hírnév — megsértéséből eredő szerződésen 
kívüli kötelmi viszonyokat vizsgálja meg.

A Bizottság legkésőbb …*-ig jelentést nyújt 
be e rendelet alkalmazásáról az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak. 
Szükség esetén ezt a jelentést a rendelet 
kiigazítására irányuló javaslatok kísérik. A 
jelentés különösen a közlekedési 
balesetekből eredő szerződésen kívüli 
kötelmi viszonyokat vizsgálja meg.

Or. en

Indokolás

A magánélet, valamint a személyiségi jogok – többek között a jó hírnév – megsértésével 
kapcsolatos szerződésen kívüli kötelezettségeket kifejezetten kizárták e rendelet hatálya alól 
annak 1. cikke h) pontjában.

Továbbá az Európai Bizottság elismerte, hogy jelentéktelen számú határokon átnyúló eset 
merül fel ezen a területen. A rendelet jogalapja, a Szerződés 65. cikke csupán a több államra 
kiterjedő vonatkozású polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos, 
és így a belső piac megfelelő működéséhez szükséges intézkedésekre vonatkozik. Ebben az 
összefüggésben a rendelet jogalapja nem érvényes a magánélet és a személyiségi jogok 
megsértéséből adódó szerződésen kívüli kötelezettségekre.
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