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2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės („ROMA II“)

Tarybos bendroji pozicija (9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

Pakeitimą pateikė Gabriele Stauner

Pakeitimas 27
29a konstatuojamoji dalis (nauja)

(29a) Vadovaujantis pagal šį reglamentą 
taikomais teisės aktais, teismas turėtų 
atsižvelgti į tai, kad žalą patyrusio asmens 
gyvenamoji vieta yra ne toje valstybėje, kur 
įvyko nelaimingas atsitikimas.

Or. de

Pagrindimas

Pranešėja ne be pagrindo atkreipia dėmesį į tai, kad žala, ypač eismo įvykių atveju, 
padaroma ir turi būti atlyginta ne tik nelaimingo atsitikimo vietoje, bet ir nukentėjusiojo 
gimtojoje valstybėje. Tai žinoma neturi lemti, kad materialiosios teisės normos būtų 
nustatomos atsižvelgiant į kompensacijos rūšį ir apimtį. Tam pagal EB sutarties 65 straipsnį 
nėra jokio teisinio pagrindo. Tai taip pat peržentų šio reglamento ribas, nes pagal jį siekiama 
parengti nuostatas, padėsiančias spręsti teisės aktų kolizijas. Be to, siūloma formuluote 
siekiama išvengti paskatos bylinėtis. Tai itin svarbu didelių teisės pažeidimų atvejais.
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Pakeitimą pateikė Gabriele Stauner

Pakeitimas 28
30a konstatuojamoji dalis (nauja)

(30a) Kaip ir Romos konvencijoje, taikomas 
principas „iura novit curia“. Teismas 
vykdydamas savo pareigas turėtų pats 
išaiškinti užsienio valstybės teisės aktus.
Šalys gali padėti  teismui aiškinti užsienio 
valstybės teisės aktus ir teismas taip pat gali 
prašyti šalių bendradarbiauti.

Or. de

Pakeitimą pateikė Gabriele Stauner

Pakeitimas 29
1 straipsnio 3 dalis

3. Šis reglamentas netaikomas įrodymams ir 
procesui, nepažeidžiant 21 ir 22 straipsnių.

3. Šis reglamentas netaikomas įrodymams ir 
procesui, nepažeidžiant 15a, 21 ir 22 
straipsnių.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas siejamas su pakeitimu, pagal kurį įrašomi 15a straipsnis ir 30a 
konstatuojamoji dalis.

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 30
9 straipsnis

Nepažeidžiant 4 straipsnio 2 dalies, 
nesutartinėms prievolėms, susijusioms su 
darbuotojo, darbdavio ar jų profesiniams 
interesams atstovaujančių organizacijų 
atsakomybe, atsirandančioms dėl žalos, 
padarytos dėl vykstančio ar įvykusio 
kolektyvinio ginčo, taikoma šalies, kurioje 
sprendžiamas ar bus sprendžiamas 

1. Nepažeidžiant 4 straipsnio 2 dalies, 
nesutartinėms prievolėms, susijusioms su 
darbuotojo, darbdavio ar jų profesiniams 
interesams atstovaujančių organizacijų 
atsakomybe, atsirandančioms dėl žalos, 
padarytos dėl vykstančio ar įvykusio 
kolektyvinio ginčo, taikoma šalies, kurioje 
sprendžiamas ar bus sprendžiamas 
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kolektyvinis ginčas, teisė. kolektyvinis ginčas, teisė.

2. Šis straipsnis netaikomas kolektyviniams 
ginčams, susijusiems su laivu. Šiuo atveju 
taikomi bendrieji 4 straipsnyje išdėstyti 
principai.

Or. en

Pagrindimas

Padėtis laivyboje labai skiriasi nuo padėties sausumos pramonės šakose, kurioms taikytinas 9 
straipsnis. Laivai keičia savo buvimo vietą ir užsuka į įvairių šalių uostus. Jei kolektyvinius 
ginčus, susijusius su laivu, reglamentuotų įvairių uostų, į kuriuos užsukama kelionės metu, 
įstatymai, taikytinos nuostatos labai skirtųsi ir susidarytų teisinis neaiškumas. Taigi laivyboje 
turėtų būti taikomi valstybės, su kurios vėliava plaukioja laivas, įstatymai.

Pakeitimą pateikė Piia-Noora Kauppi

Pakeitimas 31
9 straipsnis

Nepažeidžiant 4 straipsnio 2 dalies, 
nesutartinėms prievolėms, susijusioms su 
darbuotojo, darbdavio ar jų profesiniams 
interesams atstovaujančių organizacijų 
atsakomybe, atsirandančioms dėl žalos, 
padarytos dėl vykstančio ar įvykusio 
kolektyvinio ginčo, taikoma šalies, kurioje 
sprendžiamas ar bus sprendžiamas 
kolektyvinis ginčas, teisė.

Nepažeidžiant 4 straipsnio 2 dalies, 
nesutartinėms prievolėms, susijusioms su 
darbuotojo, darbdavio ar jų profesiniams 
interesams atstovaujančių organizacijų 
atsakomybe, atsirandančioms dėl žalos, 
padarytos dėl vykstančio ar įvykusio 
kolektyvinio ginčo, taikoma šalies, kurioje 
sprendžiamas ar bus sprendžiamas 
kolektyvinis ginčas, teisė.

Šis straipsnis netaikomas kolektyviniams 
ginčams, susijusiems su laivu. Šiuo atveju 
taikomi bendrieji 4 straipsnyje išdėstyti 
principai.

Or. en

Pagrindimas

4 straipsnyje nustatyta, kad pažeidus teisę taikytini šalies, kurioje padaryta žala, įstatymai.  9 
straipsnyje siūloma, kad visada būtų taikomi tos šalies, kurioje vyksta kolektyvinis ginčas, 
įstatymai. Padėtis laivyboje labai skiriasi nuo padėties sausumos pramonės šakose, kurioms 
taikytinas 9 straipsnis. Jei kolektyvinius ginčus, susijusius su laivu, reglamentuotų įvairių 
uostų, į kuriuos užsukama kelionės metu, įstatymai, taikytinos nuostatos labai skirtųsi. Tai 
būtų nepraktiška ir susidarytų teisinis neaiškumas. Iš esmės visus santykius laivo viduje 
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reglamentuoja šalies, su kurios vėliava laivas plaukioja, įstatymai; tai atspindi faktas, kad 
pagal daugelį aspektų laivas yra laikomas tos šalies, su kurios vėliava jis plaukioja, teritorija.
Ši teisinė padėtis suteikia tikrumo jūrininkams, nes jie gali pasikliauti darbo sutartyje 
išdėstytomis sąlygomis. Siūlomas 9 straipsnio pakeitimas galėtų lemti tai, kad ES laivai 
vengtų uostų, kuriuose jie susidurtų su problemomis, o tai iš esmės reikštų, kad dėl ROMA II 
reglamento kai kuriuose ES uostuose ES laivams sumažėtų prieiga prie rinkos.

Pakeitimą pateikė Gabriele Stauner

Pakeitimas 32
15a straipsnis (naujas)

15a straipsnis
Užsienio valstybės teisės aktų turinio 

išaiškinimas
Bylą nagrinėjantis teismas vykdydamas 
savo pareigas išaiškina užsienio valstybės 
teisės aktų turinį. Esant tam tikroms 
aplinkybėms šiam tikslui teismas gali 
paprašyti šalių paramos.

Or. de

Pagrindimas

Taikomas principas „iura novit curia“. Teismas vykdydamas savo pareigas turėtų pats 
išaiškinti užsienio valstybės teisės aktus. Šalys gali padėti teismui aiškinti užsienio valstybės 
teisės aktus ir tam tikrais atvejais teismas taip pat gali prašyti šalių bendradarbiauti.

Pakeitimą pateikė Gabriele Stauner

Pakeitimas 33
26 straipsnsio 1a dalis (nauja)

1a. Ypač gali būti atsisakyta taikyti tam 
tikrą pagal šį reglamentą nustatytą teisės 
normą, kai ją taikant būtų pažeidžiamos 
pagrindines teisės ir laisvės, kaip nustatyta 
Europos žmogaus teisių konvencijoje ir 
valstybių narių konstitucinėje teisėje.

Or. de
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Pagrindimas

Iš esmės pritariama pranešėjos 26 straipsnio 24 pakeitimui. Tačiau nepritariama tik išvadai, 
kad atsisakymas taikyti užsienio valstybės teisės aktų normą dėl viešosios tvarkos priežasčių 
lemia lex fori taikymą, nes nebūtinai taip yra. Šį klausimą turėtų reglamentuoti nacionaliniai 
teisės aktai. Taip pat atrodo netikslinga pateikti nuorodą į tarptautinę humanitarinę teisę.

Pakeitimą pateikė Gabriele Stauner

Pakeitimas 34
27 straipsnis

Šis reglamentas neturi poveikio Bendrijos 
teisės nuostatų, kuriose konkretiems 
dalykams nustatomos su nesutartinėmis 
prievolėmis susijusios kolizinės teisės 
normos, taikymui.

Šis reglamentas neturi poveikio taikymui 
Europos bendrijų institucijų teisės aktų, 
kuriuose

a) konkretiems dalykams nustatomos su 
nesutartinėmis prievolėmis susijusios 
kolizinės teisės normos arba
b) yra nuostatos, kurios, neatsižvelgiant į 
pagal šį reglamentą galiojančius atskirų 
valstybių teisės aktus, taikytinos  
nesutartinėms prievolėms arba
c) yra nuostatos, kurios turi padėti 
užtikrinti nepriekaištingą vidaus rinkos 
veikimą, jei jos negali būti taikomos kartu 
su teisės aktais, kuriuos reglamentuoja 
tarptautinės privatinės teisės nuostatos.

Or. de

Pagrindimas

Iš esmės pranešėjos tikslams pritariama. Tačiau nebūtina taip pat pateikti nuorodą į teisės 
aktų priėmimą, nes bendrosios pozicijos 27 straipsnyje neapsiribojama vien jau priimtais 
Bendrijos teisės aktais. Siekiant teisinio aiškumo, į pranešėjos parengtą pranešimo projektą 
neįtrauktas c punktas.

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 35
28 straipsnis

Santykis su galiojančiomis tarptautinėmis Išbraukta.
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konvencijomis
1) Šis reglamentas nedaro poveikio 
tarptautinių konvencijų, kurių šalimis šio 
reglamento priėmimo metu yra viena ar 
kelios valstybės narės ir kurios nustato su 
nesutartinėmis prievolėmis susijusias 
kolizines teisės normas, taikymui.
2) Tačiau šis reglamentas tarp valstybių 
narių turi viršenybę tik dviejų ar daugiau 
valstybių narių tarpusavyje sudarytų 
konvencijų atžvilgiu tiek, kiek tokios 
konvencijos susijusios su klausimais, 
kuriuos reglamentuoja šis reglamentas.

Or. de

Pakeitimą pateikė Katalin Lévai

Pakeitimas 36
28 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Jei visi kiti su padėtimi susiję aspektai 
tuo metu, kai buvo padaryta žala, buvo 
vienoje ar keliose Europos Sąjungos 
valstybėse narėse, šio reglamento nuostatos 
turi viršenybę 1971 m. gegužės 4 d. Hagos 
konvencijos dėl eismo įvykiams taikytinos 
teisės nuostatų atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Iki šios dienos tik nedaugelis valstybių narių ratifikavo minėtąją Hagos konvenciją. Taigi ši 
nuostata turėtų padėti išaiškinti, kad Hagos konvencija turėtų būti antrinis taikytinas teisės 
aktas po ROMAII reglamento.

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 37
30 straipsnis

Ne vėliau kaip ...* Komisija Europos 
Parlamentui, Tarybai bei Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 

Ne vėliau kaip ...* Komisija Europos 
Parlamentui, Tarybai bei Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
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pateikia pranešimą apie šio reglamento 
taikymą. Prireikus kartu su ataskaita ji 
pateikia naujų pasiūlymų jam pritaikyti.
Visų pirma, šiame pranešime 
išnagrinėjamos nesutartinės prievolės, 
atsirandančios dėl eismo įvykių ir dėl 
privataus gyvenimo ir su asmeniu susijusių 
teisių pažeidimo, įskaitant garbės ir orumo 
įžeidimą.

pateikia pranešimą apie šio reglamento 
taikymą. Prireikus kartu su ataskaita ji 
pateikia naujų pasiūlymų jam pritaikyti.

Or. de

Pakeitimą pateikė Gabriele Stauner

Pakeitimas 38
30 straipsnis

Ne vėliau kaip ...* Komisija Europos 
Parlamentui, Tarybai bei Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
pateikia pranešimą apie šio reglamento 
taikymą. Prireikus kartu su ataskaita ji 
pateikia naujų pasiūlymų jam pritaikyti.
Visų pirma, šiame pranešime 
išnagrinėjamos nesutartinės prievolės, 
atsirandančios dėl eismo įvykių ir dėl 
privataus gyvenimo ir su asmeniu susijusių 
teisių pažeidimo, įskaitant garbės ir orumo 
įžeidimą.

Ne vėliau kaip ...* Komisija Europos 
Parlamentui, Tarybai bei Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
pateikia pranešimą apie šio reglamento 
taikymą. Prireikus kartu su ataskaita ji 
pateikia naujų pasiūlymų jam pritaikyti.

Rengdama pranešimą Komisija ypatingą 
dėmesį kreipia į užsienio šalių teisės aktų 
taikymo įvairiose teisės sistemose poveikį ir 
į žalos atlyginimo klausimą, įskaitant 
konkrečių valstybių narių teisinėse 
sistemose esančią galimybę skirti 
įspėjamojo ar baudžiamojo pobūdžio 
kompensaciją.
Pranešimas taip pat apima analitinį tyrimą 
apie tai, kaip dažnai valstybių narių teismai 
iš tiesų taiko užsienio šalių teisės aktus, 
įskaitant pasiūlymus dėl to, ar taikant 
užsienio šalių teisės aktus reikėtų bendros 
strategijos.
Komisija, išsamiai pasikonsultavusi su 
suinteresuotomis šalimis ir atsižvelgdama į 
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žodžio ir spaudos laisvę, vėliausiai iki ... 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
pateikia pranešimą apie padėtį privačios 
sferos ir asmens teisių pažeidimo srityje.
Pranešimas apima išsamų tyrimą apie šio 
reiškinio mastą ir apie problemas bei taip 
pat turėtų apimti išplėstinį poveikio 
vertinimą. Jei reikia, pranešime pateikiami 
šio reglamento pakeitimai ir (arba) 
specialių teisės aktų priėmimas.
Komisija, išsamiai pasikonsultavusi su 
suinteresuotomis šalimis, įskaitant Hagos 
tarptautinės privatinės teisės konferenciją, 
vėliausiai iki ... Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui pateikia 
pranešimą apie padėtį eismo įvykių atvejais 
taikytinų teisės aktų srityje. Pranešimas 
apima išsamų tyrimą apie šio reiškinio 
mastą ir apie problemas bei taip pat turėtų 
apimti išplėstinį poveikio vertinimą. Jei 
reikia, pranešime pateikiami šio 
reglamento pakeitimai ir (arba) specialių 
teisės aktų priėmimas.

Or. de

Pagrindimas

Pritariama pranešėjos nuomonei dėl išplėstinės persvarstymo nuostatos. Ši nuostata taip pat 
turi padėti pasiekti susitarimą su Taryba. Kadangi Komisijai atšaukus atitinkamą pasiūlymą 
ir nepaisant intensyvių diskusijų, Taryboje nebuvo įmanoma rasti sprendimo privačios sferos 
ir asmens teisių pažeidimo srityje, šis klausimas apskritai neturėtų kliudyti priimti 
reglamento. Tačiau būtina, kad įstatymų leidėjas kreiptų ypatingą dėmesį šiai sričiai, nes ji 
yra itin svarbi. Iš esmės nebūtina, kad kaip konsultacijų partnerės būtų minimos tam tikros 
profesijų grupės.

Pakeitimą pateikė Piia-Noora Kauppi

Pakeitimas 39
30 straipsnis

Ne vėliau kaip ...* Komisija Europos 
Parlamentui, Tarybai bei Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 

Ne vėliau kaip ... Komisija Europos 
Parlamentui, Tarybai bei Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
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pateikia pranešimą apie šio reglamento 
taikymą. Prireikus kartu su ataskaita ji 
pateikia naujų pasiūlymų jam pritaikyti.
Visų pirma, šiame pranešime išnagrinėjamos 
nesutartinės prievolės, atsirandančios dėl 
eismo įvykių ir dėl privataus gyvenimo ir su 
asmeniu susijusių teisių pažeidimo, 
įskaitant garbės ir orumo įžeidimą.

pateikia pranešimą apie šio reglamento 
taikymą. Prireikus kartu su ataskaita ji 
pateikia naujų pasiūlymų jam pritaikyti.
Visų pirma, šiame pranešime išnagrinėjamos 
nesutartinės prievolės, atsirandančios dėl 
eismo įvykių.

Or. en

Pagrindimas

Nesutartinės prievolės, susijusios su privataus gyvenimo ir su asmeniu susijusių teisių 
pažeidimu, įskaitant garbės ir orumo įžeidimą, reglamento 1 straipsnio h dalyje aiškiai 
nebuvo įtrauktos į šio reglamento kompetencijos sritį.  

Be to, Europos Komisija pripažino, kad šios srities tarptautinių bylų skaičius nėra didelis. 
Šio reglamento teisinis pagrindas – Sutarties 65 straipsnis – apima tik teisminio 
bendradarbiavimo civilinėse bylose, turinčiose tarptautinių bylų bruožų, priemones, kurios 
būtinos tam, kad tinkamai veiktų vidaus rinka. Atsižvelgiant į tai, reglamento teisinis 
pagrindas netinka nesutartinėms prievolėms, susijusioms su privataus gyvenimo ir su asmeniu 
susijusių teisių pažeidimu.
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