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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Berger

Tarkistus 32
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Sopimusvelvoitteita koskevien 
lainvalintasääntöjen peruslähtökohtana olisi 
oltava osapuolten vapaus valita sovellettava 
laki.

(7) Sopimusvelvoitteita koskevien 
lainvalintasääntöjen peruslähtökohtana olisi 
oltava osapuolten vapaus valita sovellettava 
laki. Tähän vapauteen kuuluu oikeus valita 
sovellettavaksi laiksi myös kansainvälisellä 
tasolla tunnustetut sopimusoikeuden 
aineelliset periaatteet ja säännöt. 
Tullakseen kysymykseen näiden 
periaatteiden ja sääntöjen on kuitenkin 
oltava tiettyjen vähimmäisnormien 
mukaisia, ja niihin sovelletaan tämän 
asetuksen 5–7 artiklassa säädettyjä 
valinnanvapauden rajoituksia. Niiden olisi 
oltava riippumattoman ja puolueettoman 
elimen laatimia. Niiden olisi oltava 
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sisällöltään oikeudenmukaisia ja suojattuja 
kiertämiseltä ja väärinkäytöltä tiettyjen 
sitovien sääntöjen avulla, ja niissä olisi 
säänneltävä oikeuksia ja velvollisuuksia 
niin kattavasti kuin on 
tarkoituksenmukaista. Nämä ehdot 
täyttyvät esimerkiksi kansainvälisten 
kauppasopimusten 
UNIDROIT-perussäännöissä. 

Or. de

Perustelu

Lisäystä on tarkasteltava yhdessä 3 artiklan 2 kohdan tarkistetun ensimmäisen alakohdan 
kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 33
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Sopimusvelvoitteita koskevien 
lainvalintasääntöjen peruslähtökohtana olisi 
oltava osapuolten vapaus valita sovellettava 
laki.

(7) Sopimusvelvoitteita koskevien 
lainvalintasääntöjen peruslähtökohtana olisi 
oltava osapuolten vapaus valita sovellettava 
laki. Tähän vapauteen kuuluu oikeus valita 
sovellettavaksi laiksi sekä kansainvälisellä 
tasolla tunnustetut että yhteisön 
lainsäätäjän vahvistamat sopimusoikeuden 
aineelliset periaatteet ja säännöt.

Or. de

Perustelu

Lisäystä on tarkasteltava yhdessä 3 artiklan 2 kohdan tarkistetun ensimmäisen alakohdan 
kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 34
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Kuluttajasopimuksissa 
lainvalintasääntöjen avulla olisi voitava 
supistaa sopimuksiin liittyvien riita-
asioiden ratkaisemisesta aiheutuvia 
kustannuksia, sillä näissä asioissa on usein 
kyse pienistä summista, ja säännöissä olisi 
otettava huomioon etämyyntitekniikoiden 
kehitys. Johdonmukaisuus asetuksen (EY) 
N:o 44/2001 kanssa edellyttää, että 
’suunnatun toiminnan’ käsitteeseen 
viitataan edellytyksenä 
kuluttajansuojasäännön soveltamiselle ja 
että kyseistä käsitettä tulkitaan 
johdonmukaisesti molemmissa säädöksissä; 
komission ja neuvoston yhteisessä 
lausumassa asetuksen 15 artiklasta 
täsmennetään, että 15 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan sovellettavuuteen ”ei riitä vain 
se, että yritys suuntaa toimintaansa siihen 
jäsenvaltioon, jossa kuluttajan kotipaikka 
on, vaan edellytetään myös, että sopimus on 
tehty tällaisen toiminnan puitteissa”. 
Lausumassa muistutetaan myös, että 
"pelkkä WWW-sivuston saatavilla olo ei 
riitä siihen, että 15 artiklaa voitaisiin 
soveltaa, vaan edellytyksenä on, että siinä 
kehotetaan etäsopimusten tekemiseen ja 
että sopimus todellakin on tehty 
etäsopimuksena millä keinoin tahansa. 
Tässä suhteessa ei WWW-sivustossa 
käytetyllä kielellä tai valuutalla ole 
olennaista merkitystä”.

(10) Erityisesti kuluttajasopimuksissa olisi 
sovellettava aina sen jäsenvaltion 
pakottavia säännöksiä, jossa kuluttajan 
vakituinen asuinpaikka on. Sovellettavan 
lain valinnanvapauden periaate koskee 
kuitenkin myös kuluttajasopimuksia.
Etämyynnin kehityksen huomioon 
ottamiseksi on varmistettava, että 
etäsopimuksen tekemisessä pelkkä 
WWW-sivuston saatavilla olo ei riitä siihen, 
että voitaisiin soveltaa sen jäsenvaltion 
pakottavia kuluttajansuojasäännöksiä, 
jossa kuluttajan vakituinen asuinpaikka 
on. Etäsopimusten tekemiseen tarvitaan 
positiivisia toimia tarjoajalta. 

Or. de

Perustelu

Sovellettavan lain valinnanvapauden periaatteen olisi koskettava myös kuluttajasopimuksia. 
On tosin otettava huomioon, että kuluttaja on heikompi osapuoli. Siksi myös 
kuluttajasopimuksissa on otettava huomioon pakottavat säännökset, joilla suojellaan 
kuluttajia yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla.

Etämyyntitekniikoiden kehitys edellyttää selvennystä. Etämyyntipotentiaalin hyödyntämiseksi 
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on varmistettava, että jos sopimuksen tekee Internetissä kuluttaja, jonka jäsenvaltiolle online-
tarjousta ei ollut suunnattu, ei sovelleta sen jäsenvaltion pakottavia 
kuluttajansuojasäännöksiä, jossa kuluttajan vakituinen asuinpaikka on. Erityisesti pk-
yrityksille koituvien suurempien kustannusten johdosta syntyisi muuten sellainen vaara, että 
jossakin jäsenvaltiossa luovuttaisiin sähköisestä kaupankäynnistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 35
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Työsopimuksissa lainvalintasääntöjen 
avulla olisi voitava valita työsuhteeseen 
läheisimmin liittyvän valtion laki myös 
silloin, kun asia ei ole yksiselitteinen. Tämä 
sääntö ei vaikuta komennusmaan 
kansainvälisesti pakottavien säännösten 
soveltamiseen, josta on säädetty palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 96/71/EY.

(11) Työsopimuksissa tämän asetuksen
avulla olisi voitava valita työsuhteeseen 
läheisimmin liittyvän valtion laki myös 
silloin, kun asia ei ole yksiselitteinen. Tätä 
tosiasioihin perustuvaa periaatetta on 
sovellettava myös sopimussuhteen 
todellisen luonteen määrittämiseksi. Tämä 
sääntö ei vaikuta komennusmaan 
kansainvälisesti pakottavien säännösten 
soveltamiseen, josta on säädetty palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 96/71/EY. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämä 
direktiivi pannaan asianmukaisesti 
täytäntöön.

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan estää kilpailuedun saaminen siten, että onnistutaan kiertämään 
työlainsäädännön noudattaminen, on syytä soveltaa tosiasioihin perustuvaa periaatetta ja 
nähdä julkisivun taakse sekä arvioida palvelun tarjoajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan 
sopimussuhteen todellista luonnetta.

Tekstin muotoa ajatellen parannus koskee johdanto-osan 11 kohdan ilmaisun 
"lainvalintasääntöjen" muuttamista "asetukseksi".

On jatkettava ponnisteluja palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71 tehokkuuden 
lisäämiseksi (yritysten tiedotuksen ja hallinnollisen yhteistyön parantaminen, menettelyjen ja 
oikeudenkäyntien valvonnan tehokkuus). 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 36
1 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Asetusta ei sovelleta vero- tai tulliasioihin 
eikä hallinto-oikeudellisiin asioihin.

Asetusta ei sovelleta etenkään vero- tai 
tulliasioihin eikä hallinto-oikeudellisiin 
asioihin eikä valtion vastuuseen teoista ja 
laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista 
valtaa käytettäessä ("acta iure imperii").

Or. fr

Perustelu

Ehdotetaan, että hallinto-oikeudelliset asiat jätetään selvästi asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle, sillä asetuksen on katettava ainoastaan yksityisoikeudelliset suhteet. Sanamuoto 
perustuu yhtenäisyyden nimissä suoraan Rooma II:sta koskevaan yhteiseen kantaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 37
1 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) perhesuhteista tai suhteista, joilla niihin 
sovellettavan lain mukaan on perhesuhteita 
vastaava vaikutus, johtuviin velvoitteisiin, 
mukaan lukien elatusvelvoitteet;

(b) perhesuhteista tai suhteista, joilla niihin 
sovellettavan lain mukaan on 
perhesuhteisiin verrattavissa oleva
vaikutus, johtuviin velvoitteisiin, mukaan 
lukien elatusvelvoitteet;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 38
1 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) aviovarallisuussuhteista tai 
omistusoikeussuhteista, joilla niihin 
sovellettavan lain mukaan on avioliittoa 
vastaava vaikutus, testamentista ja
perintöoikeudesta johtuviin velvoitteisiin;

(c) aviovarallisuussuhteista tai 
omaisuudenhallintasuhteista, joilla niihin 
sovellettavan lain mukaan on avioliittoon 
verrattavissa oleva vaikutus 
perintöoikeudesta johtuviin velvoitteisiin;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 39
1 artiklan 2 kohdan d alakohta

d) vekseleistä, sekeistä, juoksevista 
velkakirjoista ja muista siirtokelpoisista 
arvopapereista johtuviin velvoitteisiin, siltä 
osin kuin kyseisiin muihin siirtokelpoisiin 
arvopapereihin liittyvät velvoitteet johtuvat 
niiden siirtokelpoisuudesta;

(d) vekseleistä, sekeistä, juoksevista 
velkakirjoista ja kaikista muista 
siirtokelpoisista arvopapereista johtuviin 
velvoitteisiin, siltä osin kuin kyseisiin 
muihin siirtokelpoisiin arvopapereihin 
liittyvät velvoitteet johtuvat niiden 
siirtokelpoisuudesta erityisesti sellaisten 
sopimusten yhteydessä, jotka koskevat 
kaupankäyntiä ja siihen liittyviä 
omistussuhteita koskevia oikeuksia 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/39/EY, annettu 
21. huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden 
markkinoista, mukaisesti säännellyillä 
markkinoilla.
_____________
1 EUVLL 145, 30.4.2004, s. 1.

Or. fr

Perustelu

Soveltamisalan ulkopuolelle on jätettävä selkeästi toimet, jotka Rooma I:n soveltamisalaan 
kuuluva pörssioikeus kattaa: itse asiassa kyseisistä säännöksistä on jo olemassa kattava ja 
erityinen yhteisön lainsäädäntö.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 40
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Lakiviittaus voi olla nimenomainen tai sen 
on käytävä riittävän selvästi ilmi 
sopimusehdoista, osapuolten 
käyttäytymisestä tai tapaukseen liittyvistä 
olosuhteista. Jos osapuolet ovat sopineet, 
että jäsenvaltion tuomioistuimen tai 
tuomioistuinten on ratkaistava 
sopimuksesta syntynyt riita tai siitä syntyvät 
vastaiset riidat, oletetaan, että osapuolet 
ovat niin ikään sopineet valitsevansa 
kyseisen jäsenvaltion lain.

Lakiviittaus voi olla nimenomainen tai sen 
on käytävä riittävän selvästi ilmi 
sopimusehdoista, tapaukseen liittyvistä 
olosuhteista tai muista objektiivista 
osatekijöistä, joiden perusteella voidaan 
arvioida osapuolten tahtoa. 

Or. fr

Perustelu

Tulevassa asetuksessa on tarkennettava entisestään "implisiittisen lakiviittauksen" käsitettä, 
joka perustuu ainoastaan objektiivisiin osatekijöihin. Tästä syystä on asetettava valinnan 
taustalla olevat tekijät järjestykseen ja vältettävä kaikenlaiset viittaukset "osapuolten 
käyttäytymiseen".

Ei voida olettaa, että tietyn jäsenvaltion tuomioistuimen valinta merkitsee, että osapuolet 
olisivat valinneet myös tämän jäsenvaltion lain. Käytännössä tämä oletus johtaisi 
kansainvälisen yksityisoikeuden periaatteiden kyseenalaistamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 41
3 artiklan 2 kohta

2. Osapuolet voivat myös valita 
sovellettavaksi laiksi kansainvälisellä tai 
yhteisön tasolla tunnustetut 
sopimusoikeuden aineelliset säännöt ja 
periaatteet.

Poistetaan.

Kysymykset, jotka liittyvät näiden 
periaatteiden tai sääntöjen sääntelemiin 
oikeudenaloihin mutta joita ei 
nimenomaisesti mainita niissä, ratkaistaan 
kuitenkin periaatteiden ja sääntöjen 
lähtökohtana olevien yleisten 
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oikeusperiaatteiden mukaisesti tai jos 
tällaisia yleisiä periaatteita ei ole, sen lain 
mukaisesti, jota tämän asetuksen nojalla 
sovellettaisiin lakiviittauksen puuttuessa.

Or. xm

Perustelu

Kansainvälisesti tai Euroopan yhteisössä tunnustetut sopimusoikeuden aineelliset periaatteet 
ja säännöt eivät ratkaisisi kaikkia asioita, jotka todennäköisesti tulisivat esiin sopimuksen 
tulkinnan tai täytäntöönpanon yhteydessä. Lisäksi mahdollisuus viitata "yleisperiaatteisiin" 
merkitsisi oikeudellista epävarmuutta. Kaikissa sopimuksissa on noudatettava tunnustettua ja 
luotettavaa kansallista oikeutta, täydelliset kodifioidut säännöt mukaan luettuina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Berger

Tarkistus 42
3 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Osapuolet voivat myös valita 
sovellettavaksi laiksi kansainvälisellä tai 
yhteisön tasolla tunnustetut 
sopimusoikeuden aineelliset säännöt ja 
periaatteet.

2. Osapuolet voivat myös valita 
sovellettavaksi laiksi kansainvälisellä tasolla 
tunnustetut tai yhteisön tasolla EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukaisesti hyväksytyt sopimusoikeuden 
aineelliset säännöt ja periaatteet.

Or. de

Perustelu

Yhteisön viitekehykseen saisi viitata vain sillä ehdolla, että se ei ole pelkästään tunnustettu 
vaan myös varsinaisessa lainsäädäntömenettelyssä hyväksytty. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 43
3 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Osapuolet voivat myös valita 
sovellettavaksi laiksi kansainvälisellä tai 
yhteisön tasolla tunnustetut 
sopimusoikeuden aineelliset säännöt ja 
periaatteet.

2. Osapuolet voivat myös valita 
sovellettavaksi laiksi kansainvälisellä tasolla 
tunnustetut sopimusoikeuden aineelliset 
säännöt ja periaatteet. Valinnanvapaus 
koskee myös yhteisön lainsäätäjän 
vahvistamia sopimusoikeuden aineellisia 
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periaatteita ja sääntöjä.

Or. de

Perustelu

Johdanto-osan 7 kappaleeseen ehdotettu tarkistus edellyttää tämän kohdan selventämistä. 
Sovellettavan lain valinnanvapauden periaate on ulotettava koskemaan myös yhteisön 
viitekehystä. Ei haittaa, vaikka tällaista oikeudellista kehystä ei ole vielä laadittu, koska 
viittauksella yhteisön lainsäätäjään tehdään selväksi, että demokraattisen oikeutuksen 
omaavien toimielinten on vahvistettava yhteisön tasolla tällainen säännöstö.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 44
3 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Kysymykset, jotka liittyvät näiden 
periaatteiden tai sääntöjen sääntelemiin 
oikeudenaloihin mutta joita ei 
nimenomaisesti mainita niissä, ratkaistaan 
kuitenkin periaatteiden ja sääntöjen 
lähtökohtana olevien yleisten 
oikeusperiaatteiden mukaisesti tai jos 
tällaisia yleisiä periaatteita ei ole, sen lain 
mukaisesti, jota tämän asetuksen nojalla 
sovellettaisiin lakiviittauksen puuttuessa. 

Kysymykset, jotka liittyvät näiden 
periaatteiden tai sääntöjen sääntelemiin 
oikeudenaloihin mutta joita ei 
nimenomaisesti mainita niissä, ratkaistaan 
sen lain mukaisesti, jota tämän asetuksen 
nojalla sovellettaisiin lakiviittauksen 
puuttuessa.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 45
3 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Osapuolet voivat valita, soveltavatko ne 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
yhteisön säädöksessä, joka on julkaistu 
Euroopan unionin virallisen lehden 
L-sarjassa, virallisesti hyväksymiä 
sopimusoikeuden sääntöjä tai periaatteita, 
jos ne asuvat sääntöjä tai periaatteita 
valitessaan kahdessa eri valtiossa sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta yhteisöoikeutta tai 
tuomioistuinvaltion lainsäädäntöä (lex 
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fori). 
Kysymykset, jotka liittyvät näiden sääntöjen 
tai periaatteiden sääntelemiin 
oikeudenaloihin mutta joita ei 
nimenomaisesti mainita niissä, ratkaistaan 
osapuolten valitseman lain mukaisesti tai 
tällaisen lain puuttuessa tässä asetuksessa 
säädetyn lain mukaisesti.
Jäsenvaltiot voivat määrätä, että tällaiset 
sopimukset voidaan ratkaista toisen 
osapuolen pyynnöstä, elleivät ne ole 
luonteeltaan rajat ylittäviä tai tehty 
yhteisöoikeuden säännön vastaisesti. 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 46
3 artiklan 4 kohta

4. Se, että osapuolet valitsevat lain 1 tai 2 
kohdan mukaisesti, riippumatta siitä, 
sopivatko ne samalla vieraan valtion 
tuomioistuimen toimivallasta, ei siinä 
tapauksessa, että kaikki valinnan 
ajankohtana tilanteeseen vaikuttavat tekijät 
liittyvät yhteen ainoaan valtioon, syrjäytä 
säännöksiä, joista kyseisen valtion lain 
mukaan ei saa sopimuksella poiketa, 
jäljempänä ’pakottavat säännökset’.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vapauden rajoittaminen merkitsee epävarmuutta ja lisää yhtiön sopimuskannan ja muiden 
asiakirjojen kartoittamiseen (legal due diligence) ja oikeudenkäynteihin liittyviä kuluja. Tämä 
koskee erityisesti sopimussuhteita rahoitusmarkkinoilla, joissa käytetään laajalti testattuja 
standardeja tuotteiden harmonisoimiseksi ja niillä käytävän kaupan ja likviditeetin 
edistämiseksi. Esimerkkejä standardituotteista ovat rahoitusvälineet, kuten obligaatiot ja 
lainat, samoin kuin johdannaiset, repot ja arvopaperilainat. Asetuksen 3 artiklan nykyinen 
sanamuoto on ristiriidassa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000, annettu 29 päivänä 
toukokuuta 2000, maksukyvyttömyysmenettelyistä ("maksukyvyttömyysasetus") 6 artiklan 
kanssa ja neuvoston direktiivin 2001/47/EY 23 ja 25 artiklan luottolaitosten uudelleen 
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organisoinnista ja lakkauttamisesta, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, ("luottolaitosten 
lakkauttamisdirektiivi") vastaavien säännösten kanssa, joissa todetaan, että osapuolen 
maksukyvyttömyyden yhteydessä korvauksiin tai nettoutukseen sovelletaan lakia, jonka 
osapuolet ovat valinneet asiaan liittyvään sopimukseen sovellettavaksi laiksi. Ottaen 
huomioon maksukyvyttömyysasetuksen johdanto-osan kappaleet, lainsäätäjän tarkoituksena 
oli suojella osapuolten luottamusta sovellettavaksi valittuun lakiin, joka tehtäisiin tyhjäksi, jos 
pakolliset maksukyvyttömyyslait olisivat vallitsevia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 47
4 artikla

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitetun 
lakiviittauksen puuttuessa seuraaviin 
sopimuksiin sovellettava laki määritetään 
seuraavasti:

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitetun 
lakiviittauksen puuttuessa, sopimuksiin 
sovelletaan sen valtion lakia, johon 
sopimus liittyy läheisimmin.
1 a. Sopimuksen katsotaan liittyvän 
läheisimmin maahan, jossa sopimuksen 
luonteenomaisen suorituksen 
toimittamisesta vastaavan osapuolen 
asuinpaikka on sopimuksen tekohetkellä.
1 b. Erityisesti sopimuksen katsotaan 
liittyvän läheisimmin tiettyyn maahan 
seuraavissa tapauksissa:

a) myyntisopimukseen sovelletaan sen 
valtion lakia, jossa myyjän asuinpaikka on;

a) myyntisopimuksen katsotaan liittyvän 
läheisimmin siihen valtioon, jossa myyjän 
asuinpaikka on;

b) palvelun suorittamista koskevaan 
sopimukseen sovelletaan sen valtion lakia, 
jossa palvelunsuorittajan asuinpaikka on;

b) palvelun suorittamista koskevan 
sopimuksen katsotaan liittyvän 
läheisimmin siihen valtioon, jossa 
palvelunsuorittajan asuinpaikka on;

c) kuljetussopimukseen sovelletaan sen 
valtion lakia, jossa liikenteenharjoittajan 
asuinpaikka on;

c) kuljetussopimuksen katsotaan liittyvän 
läheisimmin siihen valtioon, jossa 
liikenteenharjoittajan asuinpaikka on;

d) sopimukseen, jonka kohteena on oikeus 
kiinteään omaisuuteen tai kiinteän 
omaisuuden käyttöoikeus, sovelletaan sen 
valtion lakia, jossa kiinteä omaisuus 
sijaitsee;

d) sopimuksen, jonka kohteena on oikeus 
kiinteään omaisuuteen tai kiinteän 
omaisuuden käyttöoikeus, katsotaan 
liittyvän läheisimmin siihen valtioon, jossa 
kiinteä omaisuus sijaitsee;

e) sen estämättä, mitä d alakohdassa 
säädetään, kiinteän omaisuuden 
vuokraukseen tilapäiseen yksityiskäyttöön 
enintään kuudeksi peräkkäiseksi 
kuukaudeksi sovelletaan kuitenkin sen 
valtion lakia, jossa omistajalla on 

e) sen estämättä, mitä d alakohdassa 
säädetään, kiinteän omaisuuden 
vuokrauksen tilapäiseen yksityiskäyttöön 
enintään kuudeksi peräkkäiseksi 
kuukaudeksi katsotaan liittyvän 
läheisimmin siihen valtioon, jossa 
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asuinpaikka, jos vuokralainen on 
luonnollinen henkilö ja hänellä on 
asuinpaikka samassa valtiossa;

omistajalla on asuinpaikka, jos vuokralainen 
on luonnollinen henkilö ja hänellä on 
asuinpaikka samassa valtiossa;

f) teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan 
sopimukseen sovelletaan sen valtion lakia, 
jossa oikeuksien siirtäjällä tai 
käyttöoikeuden myöntäjällä on 
asuinpaikka;
g) luvakesopimukseen sovelletaan sen 
valtion lakia, jossa luvakkeensaajan 
asuinpaikka on;

g) luvakesopimuksen katsotaan liittyvän 
läheisimmin valtioon, jossa luvakkeensaajan 
asuinpaikka on;

h) jakelusopimukseen sovelletaan sen 
valtion lakia, jossa jakelijan asuinpaikka on.

h) jakelusopimuksen katsotaan liittyvän 
läheisimmin siihen valtioon, jossa jakelijan 
asuinpaikka on;

2. Muihin kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin sovelletaan sen valtion lakia, 
jossa sopimuksen luonteenomaisen 
suorituksen toimittamisesta vastaavan 
osapuolen asuinpaikka on sopimuksen 
tekohetkellä. Jos sopimuksen 
luonteenomaista suoritusta ei voida 
määrittää, sopimukseen sovelletaan sen 
valtion lakia, johon sopimus liittyy 
läheisimmin.

2. Edellä 1 a ja 1 b kohdan mukaisista 
oletuksista voidaan poiketa, jos kaikista 
olosuhteista ilmenee, että sopimus liittyy 
läheisemmin johonkin toiseen valtioon ja 
jos määrätty laki vaikuttaa selvästi 
sopimattomalta.

Or. fr

Perustelu

Sopimukseen sovellettavaa lakia koskevan lakiviittauksen puuttuessa osapuolet voivat valita 
joustavan ratkaisun, joka perustuu läheisyysperiaatteelle ja johon liittyy yhtäältä seitsemän 
olettamuksen joukko (teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva olettamus poistettaisiin ja 
kuljetussopimuksia koskevaa olettamusta muutettaisiin), joka koskee määrättyjä sopimuksia, 
ja toisaalta erittäin tiukasti määritelty, mutta yleinen poikkeuslauseke.

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Berger

Tarkistus 48
4 artiklan 1 kohdan h a alakohta (uusi)

h a) vakuutussopimukseen sovelletaan sen 
valtion lakia, jossa vakuutettu riski 
sijaitsee. Sen ratkaisemiseksi, missä 
valtiossa riski sijaisee, tuomioistuin 
soveltaa kansallista lainsäädäntöä;
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Berger

Tarkistus 49
4 artiklan 1 kohdan h b alakohta (uusi)

h b) kaikkiin muihin kuin a–h a 
alakohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin 
sovelletaan sen valtion lakia, jossa 
sopimuksen luonteenomaisen suorituksen 
toimittamisesta vastaavan osapuolen 
asuinpaikka on sopimuksen tekohetkellä.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 50
4 artiklan 1 kohdan e alakohta

e) sen estämättä, mitä d alakohdassa 
säädetään, kiinteän omaisuuden 
vuokraukseen tilapäiseen yksityiskäyttöön 
enintään kuudeksi peräkkäiseksi 
kuukaudeksi sovelletaan kuitenkin sen 
valtion lakia, jossa omistajalla on 
asuinpaikka, jos vuokralainen on 
luonnollinen henkilö ja hänellä on 
asuinpaikka samassa valtiossa;

(e) sen estämättä, mitä d alakohdassa 
säädetään, kiinteän omaisuuden 
vuokrauksen tilapäiseen yksityiskäyttöön 
enintään kuudeksi peräkkäiseksi 
kuukaudeksi katsotaan liittyvän 
läheisimmin siihen valtioon, jossa 
omistajalla on asuinpaikka, jos vuokralainen 
on luonnollinen henkilö ja hänellä on 
asuinpaikka samassa valtiossa ja jos tämä 
laki on yhteneväinen kiinteän omaisuuden 
sijaintipaikassa sovellettavan lain kanssa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Berger

Tarkistus 51
4 artiklan 2 kohta

2. Muihin kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin sovelletaan sen valtion lakia, 
jossa sopimuksen luonteenomaisen 

2. Jos kaikista olosuhteista ilmenee, että 
sopimus liittyy selvästi läheisemmin 
johonkin toiseen valtioon kuin 1 kohdassa 



PE 382.371v01-00 14/36 AM\642976FI.doc

FI

suorituksen toimittamisesta vastaavan 
osapuolen asuinpaikka on sopimuksen 
tekohetkellä. Jos sopimuksen 
luonteenomaista suoritusta ei voida 
määrittää, sopimukseen sovelletaan sen 
valtion lakia, johon sopimus liittyy 
läheisimmin.

tarkoitettuihin, sovelletaan kyseisen valtion 
lakia. 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 52
4 artiklan 2 kohta 

2. Muihin kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin sovelletaan sen valtion lakia, 
jossa sopimuksen luonteenomaisen 
suorituksen toimittamisesta vastaavan 
osapuolen asuinpaikka on sopimuksen 
tekohetkellä. Jos sopimuksen 
luonteenomaista suoritusta ei voida 
määrittää, sopimukseen sovelletaan sen 
valtion lakia, johon sopimus liittyy 
läheisimmin.

2. Sopimuksiin, joihin ei edellisen kohdan 
perusteella liity mitään olettamusta 
sovellettavasta laista, sovelletaan sen valtion 
lakia, jossa sopimuksen luonteenomaisen 
suorituksen toimittamisesta vastaavan 
osapuolen asuinpaikka on sopimuksen 
tekohetkellä, ellei kaikista olosuhteista käy 
selvästi ilmi, että sopimus liittyy 
läheisemmin toisen valtion lakiin.

Or. fr

Perustelu

On otettava käyttöön poikkeuslauseke, joka rajoittuu sovellettavan lain määrittämiseen, jotta 
palvelujen tarjoajille taataan paras mahdollinen oikeusvarmuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Janelly Fourtou

Tarkistus 53
5 artikla

1. Jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
kuluttajasopimuksiin sovelletaan samassa 
kohdassa säädetyin edellytyksin sen 
jäsenvaltion lakia, jossa kuluttajan 
asuinpaikka on.

1. Tätä artiklaa sovelletaan sopimuksiin, 
jotka koskevat tavaroiden toimittamista tai 
palvelujen suorittamista henkilölle 
("kuluttaja") sellaiseen tarkoitukseen, jota 
ei voida pitää hänen elinkeinotoimintaansa 
liittyvänä, sekä sopimuksiin, jotka koskevat 
luoton myöntämistä tällaisia toimituksia tai 
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suorituksia varten.
2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan sopimuksiin, 
jotka luonnollinen henkilö, kuluttaja, jonka 
asuinpaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on 
tehnyt toisen henkilön, 
elinkeinonharjoittajan, kanssa tämän 
harjoittaman elinkeinotoiminnan yhteydessä 
sellaista tarkoitusta varten, jonka ei voida 
katsoa liittyvän kuluttajan 
elinkeinotoimintaan.

2. Sen estämättä, mitä 3 artiklassa 
määrätään, lakiviittaus ei saa johtaa siihen, 
että kuluttaja menettäisi sen valtion lain 
pakottavin säännöksin hänelle annetun 
suojan, jossa hänen asuinpaikkansa on. 

Säännöstä sovelletaan edellyttäen, että 
sopimus on tehty sellaisen 
elinkeinonharjoittajan kanssa, joka harjoittaa 
kaupallista tai elinkeinotoimintaa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan asuinpaikka 
on, tai joka suuntaa tällaista toimintaa 
kyseiseen jäsenvaltioon tai useisiin 
valtioihin kyseinen jäsenvaltio mukaan 
lukien millä keinoin tahansa, ja että sopimus 
kuuluu kyseisen toiminnan piiriin, lukuun 
ottamatta tilanteita, joissa 
elinkeinonharjoittaja ei ole tietoinen 
kuluttajan asuinpaikasta ja joissa tämän 
tiedon puute ei johdu elinkeinonharjoittajan 
huolimattomuudesta.

– jos sopimuksentekoa on kyseisessä 
valtiossa edeltänyt kuluttajalle osoitettu 
nimenomainen tarjous taikka mainonta ja 
jos kuluttaja on tässä valtiossa toteuttanut 
sopimuksentekoa varten tarvittavat 
toimenpiteet, tai

– jos kuluttajan sopimuskumppani tai 
tämän edustaja on vastaanottanut 
kuluttajan tilauksen kyseisessä valtiossa, 
tai
– jos sopimus koskee tavaran kauppaa ja 
kuluttaja on matkustanut kyseisestä 
valtiosta ulkomaille ja tehnyt tilauksensa 
siellä myyjän järjestettyä matkan 
saadakseen kuluttajan tekemään kaupan.

3. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin 
sopimuksiin:

3. Sen estämättä, mitä 4 artiklassa 
määrätään, ja sikäli kuin 3 artiklan 
mukaista lakiviittausta ei ole tehty,
sopimuksiin sovelletaan sen valtion lakia, 
jossa kuluttajan asuinpaikka on, jos 
sopimukset on tehty tämän artiklan 2 
kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa.

(a) (a) palvelujen suorittamista koskeviin 
sopimuksiin, jos palvelut on suoritettava 
kuluttajalle yksinomaan muussa kuin siinä 
valtiossa, jossa hänen asuinpaikkansa on;
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(b) kuljetussopimuksiin, lukuun ottamatta 
13 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa 
direktiivissä 90/314/ETY tarkoitettuja 
matkapaketteja koskevia sopimuksia;
(c) sopimuksiin, joiden kohteena on oikeus 
kiinteään omaisuuteen tai kiinteän 
omaisuuden käyttöoikeus, lukuun 
ottamatta 26 päivänä lokakuuta 1994 
annetussa direktiivissä 94/47/EY 
tarkoitettuja osa-aikaisen käyttöoikeuden 
sopimuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään korvaamaan komission ehdottama 5 artiklan uusi versio Rooman 
yleissopimuksen 5 artiklan tekstillä. Ensinnäkään Rooman yleissopimus ei tiettävästi ole 
aiheuttanut minkäänlaisia ongelmia käytännössä. Toiseksi saattaa olla, että uusi teksti 
ehkäisisi elinkeinonharjoittajia, erityisesti pk-yrityksiä, avaamasta Internet-myyntisivustoja ja 
saisi ne pidättymään kaupankäynnistä muiden maiden kuluttajien kanssa, sillä ne saattaisivat 
joutua tekemisiin EU:n jäsenvaltioiden kaikkien lainsäädäntöjärjestelmien kanssa. Tämä 
tuskin on sisämarkkinoiden pyrkimysten mukaista. Lisäksi komission teksti on syrjivää, sillä 
sitä sovellettaisiin ainoastaan EU:n jäsenvaltioiden kuluttajiin. Lopuksi voidaan todeta, että 
komissio ehdotti uutta säännöstä ilman vaikutustenarviointia, mikä on olennaisen tärkeää 
ottaen huomioon sen mahdolliset kielteiset vaikutukset liiketoimintaan ja sisämarkkinoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Berger

Tarkistus 54
5 artikla

1. Jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
kuluttajasopimuksiin sovelletaan samassa 
kohdassa säädetyin edellytyksin sen 
jäsenvaltion lakia, jossa kuluttajan 
asuinpaikka on.

1. Jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
kuluttajasopimuksiin sovelletaan samassa 
kohdassa säädetyin edellytyksin sen valtion
lakia, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan sopimuksiin, 
jotka luonnollinen henkilö, kuluttaja, jonka 
asuinpaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on 
tehnyt toisen henkilön, 
elinkeinonharjoittajan, kanssa tämän 
harjoittaman elinkeinotoiminnan yhteydessä 
sellaista tarkoitusta varten, jonka ei voida 
katsoa liittyvän kuluttajan 

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan sopimuksiin, 
jotka luonnollinen henkilö, kuluttaja, on 
tehnyt toisen henkilön, 
elinkeinonharjoittajan, kanssa tämän 
harjoittaman elinkeinotoiminnan yhteydessä 
sellaista tarkoitusta varten, jonka ei voida 
katsoa liittyvän kuluttajan 
elinkeinotoimintaan.
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elinkeinotoimintaan.
Säännöstä sovelletaan edellyttäen, että 
sopimus on tehty sellaisen 
elinkeinonharjoittajan kanssa, joka harjoittaa 
kaupallista tai elinkeinotoimintaa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan asuinpaikka 
on, tai joka suuntaa tällaista toimintaa 
kyseiseen jäsenvaltioon tai useisiin 
valtioihin kyseinen jäsenvaltio mukaan 
lukien millä keinoin tahansa, ja että sopimus 
kuuluu kyseisen toiminnan piiriin, lukuun 
ottamatta tilanteita, joissa 
elinkeinonharjoittaja ei ole tietoinen 
kuluttajan asuinpaikasta ja joissa tämän 
tiedon puute ei johdu elinkeinonharjoittajan 
huolimattomuudesta.

Säännöstä sovelletaan edellyttäen, että 
sopimus on tehty sellaisen 
elinkeinonharjoittajan kanssa, joka harjoittaa 
kaupallista tai elinkeinotoimintaa siinä 
valtiossa, jossa kuluttajan asuinpaikka on, 
tai joka suuntaa tällaista toimintaa kyseiseen 
valtioon tai useisiin valtioihin kyseinen 
valtio mukaan lukien millä keinoin tahansa, 
ja että sopimus kuuluu kyseisen toiminnan 
piiriin, lukuun ottamatta tilanteita, joissa 
elinkeinonharjoittaja ei ole tietoinen 
kuluttajan asuinpaikasta ja joissa tämän 
tiedon puute ei johdu elinkeinonharjoittajan 
huolimattomuudesta.

3. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin 
sopimuksiin:

3. Edellä 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuihin 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisiin sopimuksiin ei voida valita 
sovellettavaksi yhteisön ulkopuolisen maan 
lakia, mikäli kuluttaja näin menettäisi 
yhteisön direktiivin hänelle antaman 
suojan, jos 

(a) palvelujen suorittamista koskeviin 
sopimuksiin, jos palvelut on suoritettava 
kuluttajalle yksinomaan muussa kuin siinä 
valtiossa, jossa hänen asuinpaikkansa on;

(a) sopimus liittyy pelkästään EU:n 
jäsenvaltioihin tai 

(b) kuljetussopimuksiin, lukuun ottamatta 
13 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa 
direktiivissä 90/314/ETY tarkoitettuja 
matkapaketteja koskevia sopimuksia;

(b) kuluttajan vakituinen asuinpaikka on 
jossakin jäsenvaltiossa ja 2 kohdan toisen 
alakohdan ehdot täyttyvät.

(c) sopimuksiin, joiden kohteena on oikeus 
kiinteään omaisuuteen tai kiinteän 
omaisuuden käyttöoikeus, lukuun 
ottamatta 26 päivänä lokakuuta 1994 
annetussa direktiivissä 94/47/EY 
tarkoitettuja osa-aikaisen käyttöoikeuden 
sopimuksia.

Sen sijaan sovellettava laki perustuu 
1 kohdan osalta yleisiin sääntöihin ja 
2 kohdan osalta 5 artiklan 1 kohdan 
säännöksiin.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 55
5 artiklan 1 kohta

1. Jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
kuluttajasopimuksiin sovelletaan samassa 
kohdassa säädetyin edellytyksin sen 
jäsenvaltion lakia, jossa kuluttajan 
asuinpaikka on.

1. Luonnollisen henkilön (kuluttaja) 
tekemään sopimukseen toisen henkilön 
(elinkeinonharjoittaja) kanssa tämän 
harjoittaman elinkeinotoiminnan 
yhteydessä sellaista tarkoitusta varten, 
jonka ei voida katsoa liittyvän kuluttajan 
elinkeinotoimintaan, sovelletaan sen 
valtion lakia, jossa kuluttajalla on 
asuinpaikka edellyttäen, että:
a) elinkeinonharjoittaja harjoittaa 
elinkeinotoimintaansa valtiossa, jossa 
kuluttajalla on tavanomainen asuinpaikka; 
tai
b) elinkeinonharjoittaja suuntaa kaikin 
tavoin tämän toiminnan kyseiseen maahan 
tai useisiin maihin, joihin kyseinen maa 
lukeutuu, ja että sopimus käsittää tämän 
toiminnan.
Sen sijaan kuluttajasopimukseen 
sovelletaan 4 artiklan mukaisesti 
sovellettavaa lakia ottaen kuitenkin 
huomioon sen maan pakottavat 
säännökset, jossa kuluttajan asuinpaikka 
on.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 56
5 artiklan 1 kohta

1. Jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
kuluttajasopimuksiin sovelletaan samassa 
kohdassa säädetyin edellytyksin sen 
jäsenvaltion lakia, jossa kuluttajan
asuinpaikka on.

1. Sen estämättä, mitä 3 artiklassa 
määrätään, jäljempänä 2 kohdassa 
tarkoitetussa kuluttajasopimuksessa 
osapuolten tekemä lakiviittaus ei saa johtaa 
siihen, että kuluttaja menettäisi sen valtion 
lain pakottavin säännöksin hänelle 
annetun suojan, jossa hänen 
asuinpaikkansa on.



AM\642976FI.doc 19/36 PE 382.371v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Myös kuluttajasopimusten kohdalla olisi säilytettävä sovellettavan lain vapaata valintaa 
koskeva periaate. Alkuperäisessä ehdotuksessa rajoitetaan kuluttajien valinnanvapautta 
ilman perusteluja. Kuitenkin sen estämättä, mitä kuluttajasopimusten sovellettavan lain 
valintaa koskevassa lausekkeessa todetaan, yhteisön säännöstön pakottavia sääntöjä ja/tai 
kuluttajan kotivaltion pakottavia sääntöjä olisi sovellettava kuluttajasopimuksissa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 57
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Sen estämättä, mitä 4 artiklassa 
määrätään, ja sikäli kuin 3 artiklan 
mukaista lakiviittausta ei ole tehty, 
2 kohdan mukaisiin kuluttajasopimuksiin 
sovelletaan siinä tarkoitetuissa olosuhteissa 
sen jäsenvaltion lakia, jossa kuluttajan 
asuinpaikka on.

Or. en

Perustelu

Myös kuluttajasopimusten kohdalla olisi säilytettävä sovellettavan lain vapaata valintaa 
koskeva periaate. Jos lakiviittausta ei kuitenkaan ole, kuluttajaa on suojeltava. Tämä 
tapahtuu parhaiten siten, että sovelletaan sen jäsenvaltion lakia, jossa kuluttajan asuinpaikka 
on.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 58
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Kaikki sopimusta edeltävään 
vaiheeseen liittyvät lausunnot ja menettelyt 
katsotaan osaksi sopimusta.

Or. en
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Perustelu

Sopimukseen sovellettavaa lakia olisi sovellettava myös sopimusta edeltävään vaiheeseen, 
sillä monet tämän vaiheen aikana toteutetut toimet ovat ratkaisevia, kun kuluttajia 
houkutellaan allekirjoittamaan sopimus. Tämä ratkaisu olisi Rooma II:sta koskevan 
neuvoston yhteisen kannan mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 59
5 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Säännöstä sovelletaan edellyttäen, että 
sopimus on tehty sellaisen 
elinkeinonharjoittajan kanssa, joka harjoittaa 
kaupallista tai elinkeinotoimintaa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan asuinpaikka 
on, tai joka suuntaa tällaista toimintaa 
kyseiseen jäsenvaltioon tai useisiin 
valtioihin kyseinen jäsenvaltio mukaan 
lukien millä keinoin tahansa, ja että 
sopimus kuuluu kyseisen toiminnan piiriin, 
lukuun ottamatta tilanteita, joissa 
elinkeinonharjoittaja ei ole tietoinen 
kuluttajan asuinpaikasta ja joissa tämän 
tiedon puute ei johdu 
elinkeinonharjoittajan 
huolimattomuudesta.

Säännöstä sovelletaan edellyttäen, että 
sopimus on tehty sellaisen 
elinkeinonharjoittajan kanssa, joka harjoittaa 
kaupallista tai elinkeinotoimintaa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan asuinpaikka 
on, tai joka suuntaa tällaista toimintaa 
kyseiseen jäsenvaltioon tai useisiin 
valtioihin. Sitä sovelletaan myös 
tapauksissa, joissa elinkeinonharjoittaja 
tarkoituksella kehottaa kuluttajaa 
tekemään sopimuksen, vaikka tämä on 
asuinmaansa ulkopuolella, tai joissa 
elinkeinonharjoittaja kehottaa kuluttajaa 
matkustamaan toiseen maahan ja 
tekemään sopimuksen siellä.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä sanamuodossaan 5 artikla ei vaikuta soveltuvan tapauksiin, joissa 
elinkeinonharjoittaja kehottaa kuluttajaa matkustamaan toiseen maahan tekemään 
sopimuksen tai joissa yritys lähestyy kuluttajaa lomamatkalla sopimusta ehdottaen (esim. 
lomaosake). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 60
5 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Säännöstä sovelletaan edellyttäen, että 
sopimus on tehty sellaisen 

Säännöstä sovelletaan edellyttäen, että 
sopimus on tehty sellaisen 
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elinkeinonharjoittajan kanssa, joka harjoittaa 
kaupallista tai elinkeinotoimintaa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan asuinpaikka 
on, tai joka suuntaa tällaista toimintaa 
kyseiseen jäsenvaltioon tai useisiin 
valtioihin kyseinen jäsenvaltio mukaan 
lukien millä keinoin tahansa, ja että sopimus 
kuuluu kyseisen toiminnan piiriin, lukuun 
ottamatta tilanteita, joissa 
elinkeinonharjoittaja ei ole tietoinen 
kuluttajan asuinpaikasta ja joissa tämän 
tiedon puute ei johdu elinkeinonharjoittajan 
huolimattomuudesta.

elinkeinonharjoittajan kanssa, joka harjoittaa 
kaupallista tai elinkeinotoimintaa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan asuinpaikka 
on, tai joka suuntaa tällaista toimintaa 
kyseiseen jäsenvaltioon tai useisiin 
valtioihin. Sitä sovelletaan myös 
tapauksissa, joissa elinkeinonharjoittaja 
tarkoituksella kehottaa kuluttajaa 
tekemään sopimuksen, vaikka tämä on 
asuinmaansa ulkopuolella, tai joissa 
elinkeinonharjoittaja kehottaa kuluttajaa 
matkustamaan toiseen maahan ja 
tekemään sopimuksen siellä.

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että 5 artiklan lainvalintaa koskevien säännösten soveltamatta jättämäinen 
näissä tapauksissa jättäisi lainsäädäntöön aukkoja, joita liike-elämä hyödyntäisi kuluttajan 
kustannuksella.

Lisäksi uutena esitetty rajoitus, jossa todetaan, että "lukuun ottamatta tilanteita, joissa 
elinkeinonharjoittaja ei ole tietoinen kuluttajan asuinpaikasta ja joissa tämän tiedon puute ei 
johdu elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta", olisi poistettava, sillä se ei ole 
välttämätön ja saattaa aiheuttaa sekaannusta. Tuleva asetus on mukautettava Bryssel I -
asetukseen(15 artiklan 1 kohdan c alakohta), jotta taataan lainsäädännön johdonmukaisuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 61
5 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Säännöstä sovelletaan edellyttäen, että 
sopimus on tehty sellaisen 
elinkeinonharjoittajan kanssa, joka harjoittaa 
kaupallista tai elinkeinotoimintaa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan asuinpaikka 
on, tai joka suuntaa tällaista toimintaa 
kyseiseen jäsenvaltioon tai useisiin 
valtioihin kyseinen jäsenvaltio mukaan 
lukien millä keinoin tahansa, ja että 
sopimus kuuluu kyseisen toiminnan piiriin, 
lukuun ottamatta tilanteita, joissa 
elinkeinonharjoittaja ei ole tietoinen 
kuluttajan asuinpaikasta ja joissa tämän 

Säännöstä sovelletaan edellyttäen, että 
sopimus on tehty sellaisen 
elinkeinonharjoittajan kanssa, joka harjoittaa 
kaupallista tai elinkeinotoimintaa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan asuinpaikka 
on, tai joka suuntaa tällaista toimintaa 
kyseiseen jäsenvaltioon tai useisiin 
valtioihin kyseinen jäsenvaltio mukaan 
lukien positiivisilla toimilla, ja että sopimus 
on tällaisten toimien tulosta, lukuun 
ottamatta tilanteita, joissa 
elinkeinonharjoittaja ei ole tietoinen 
kuluttajan asuinpaikasta ja joissa tämän 
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tiedon puute ei johdu elinkeinonharjoittajan 
huolimattomuudesta.

tiedon puute ei johdu elinkeinonharjoittajan 
huolimattomuudesta.

Or. en

Perustelu

Ellei ehdotettua tarkistusta sisällytetä asetukseen, asetuksen voitaisiin katsoa tarkoittavan, 
että kenen tahansa Internetissä kauppaa käyvän olisi pakko turvata kuluttajan 
oikeussuojakeinot kyseisen kuluttajan jäsenvaltion lain mukaisesti, vaikka kyseinen 
elinkeinonharjoittaja ei olisikaan harkitusti kohdistanut toimintaansa kyseiseen jäsenvaltioon. 
On tilanteita, joissa elinkeinonharjoittaja ei tiedä kuluttajan jäsenvaltiota harjoittaessaan 
kaupankäyntiä. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa pk-yritys käyttää verkkosivuja 
mainostaakseen tuotteitaan.

Tämän tarkistuksen seurauksena elinkeinonharjoittajan olisi toimittava kuluttajan 
jäsenvaltion lain mukaisesti ainoastaan, jos hän olisi nimenomaan, ei siis vahingossa, 
kohdistanut toimintansa kyseiseen maahan. Ellei tätä tarkistusta hyväksytä, kauppiaat 
voisivat suhtautua vastahakoisesti  e-bisneksen perustamiseen tai kohdistaa liiketoiminnan 
ainoastaan omaan jäsenvaltioonsa. Tämä heikentäisi kuluttajan valinnan mahdollisuuksia ja 
olisi sisämarkkinoiden vastaista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 62
5 artiklan 3 kohta

3. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin 
sopimuksiin:

Poistetaan.

(a) palvelujen suorittamista koskeviin 
sopimuksiin, jos palvelut on suoritettava 
kuluttajalle yksinomaan muussa kuin siinä 
valtiossa, jossa hänen asuinpaikkansa on;
(b) kuljetussopimuksiin, lukuun ottamatta 
13 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa 
direktiivissä 90/314/ETY tarkoitettuja 
matkapaketteja koskevia sopimuksia;
(c) sopimuksiin, joiden kohteena on oikeus 
kiinteään omaisuuteen tai kiinteän 
omaisuuden käyttöoikeus, lukuun 
ottamatta 26 päivänä lokakuuta 1994 
annetussa direktiivissä 94/47/EY 
tarkoitettuja osa-aikaisen käyttöoikeuden 
sopimuksia.
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Or. en

Perustelu

Esittelijä ei näe mitään järkevää syytä tiettyjen kuluttajasopimusten jättämiselle 5 artiklan 
lainvalintaa koskevien säännösten ulkopuolelle. Kaikissa tavaratoimituksia tai 
palvelusuorituksia koskevissa kuluttajasopimuksissa olisi noudatettava samoja säännöksiä. 
Lisäksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta annetun Bryssel I -
asetuksen ulkopuolelle on suljettu ainoastaan kuljetussopimukset. On varmistettava 
johdonmukaisuus Bryssel I -asetuksen kanssa. Esittelijä katsoo kuitenkin, että Internetissä 
tehdyissä kuljetussopimuksissa olisi noudatettava 5 artiklan säännöksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 63
5 artiklan 3 kohdan a alakohta

(a) palvelujen suorittamista koskeviin 
sopimuksiin, jos palvelut on suoritettava 
kuluttajalle yksinomaan muussa kuin siinä 
valtiossa, jossa hänen asuinpaikkansa on;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikissa tavaratoimituksia tai palvelusuorituksia koskevissa kuluttajasopimuksissa olisi 
noudatettava samoja säännöksiä eli sovellettava kuluttajan asuinpaikan oikeutta. Lisäksi 
tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta annetun Bryssel I -asetuksen 
ulkopuolelle on suljettu ainoastaan kuljetussopimukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 64
5 artiklan 3 kohdan b alakohta

(b) kuljetussopimuksiin, lukuun ottamatta 
13 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa 
direktiivissä 90/314/ETY tarkoitettuja 
matkapaketteja koskevia sopimuksia;

(b) kuljetussopimuksiin, lukuun ottamatta 
13 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa 
direktiivissä 90/314/ETY tarkoitettuja 
matkapaketteja koskevia sopimuksia tai 
autonvuokraukseen liittyviä sopimuksia;

Or. en



PE 382.371v01-00 24/36 AM\642976FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 65
5 artiklan 3 kohdan c alakohta

(c) sopimuksiin, joiden kohteena on oikeus 
kiinteään omaisuuteen tai kiinteän 
omaisuuden käyttöoikeus, lukuun 
ottamatta 26 päivänä lokakuuta 1994 
annetussa direktiivissä 94/47/EY 
tarkoitettuja osa-aikaisen käyttöoikeuden 
sopimuksia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Olisi pohdittava edelleen tätä poissulkemista, jota olisi tarkasteltava sitä taustaa vasten, että 
kasvava joukko EU:n kansalaisia ostaa kiinteistöjä muista kuin asuinpaikkanaan toimivasta 
jäsenvaltiosta usein heidän asuinjäsenvaltiossaan toteutetun suoran mainonnan tai muun 
toiminnan seurauksena. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 66
5 artiklan 3 kohdan c alakohta

(c) sopimuksiin, joiden kohteena on oikeus 
kiinteään omaisuuteen tai kiinteän 
omaisuuden käyttöoikeus, lukuun ottamatta 
26 päivänä lokakuuta 1994 annetussa 
direktiivissä 94/47/EY tarkoitettuja osa-
aikaisen käyttöoikeuden sopimuksia.

(c) sopimuksiin, joiden kohteena on 
oikeuden kiinteään omaisuuteen 
noudattaminen tai kiinteän omaisuuden 
käyttöoikeus, lukuun ottamatta 26 päivänä 
lokakuuta 1994 annetussa direktiivissä 
94/47/EY tarkoitettuja osa-aikaisen 
käyttöoikeuden sopimuksia.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 67
5 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Kun kyse on sopimuksista, joihin 
sisältyy alkuperäinen palvelusopimus, 
jonka jälkeen suoritetaan sarja peräkkäisiä 
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tai erillisiä, ajan mittaan toteutettavia, 
luonteeltaan samankaltaisia liiketoimia, 
sovelletaan 1 kohdan mukaiseen 
alkuperäiseen sopimukseen sovellettavaa 
lakia.

Or. de

Perustelu

Asetuksessa on otettava huomioon, että tietyissä tapauksissa liikesuhteet ovat pitkäaikaisia ja 
että puitesopimukseen voi liittyä useita yksittäisiä sopimuksia (esim. käyttötilisopimukseen 
liittyvät tilisiirtosopimukset). Jotta vältetään tilanne, jossa kuluttajan vakituisen asuinpaikan 
muuttuminen sopimuksen voimassaoloaikana aiheuttaisi sovellettavan lain muuttumisen, olisi 
sovellettavan lain määrittämisessä tukeuduttava pelkästään puitesopimukseen "alkuperäisenä 
sopimuksena" sellaisena kuin asia on määritelty kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen 
etämyynnistä ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY 
muuttamisesta 23. syyskyyta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/65/EY 1 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa. Näin huomioitaisiin se, että EU-
kansalaisten vakituinen asuinpaikka EU:n sisällä vaihtuu usein esimerkiksi ammatillisista 
syistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Berger

Tarkistus 68
5 a artikla (uusi)

5 a artikla
1. Vakuutussopimukseen sovelletaan sen 
valtion lakia, jossa vakuutuksenottajan 
asuinpaikka on, ellei 2–4 kohdasta muuta 
johdu.
2. Jos vakuutuksen ottaminen on 
pakollista, vakuutussopimukseen 
sovelletaan sen maan lakia, jossa 
vakuutuksen ottamista koskevasta 
velvollisuudesta määrätään.
3. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, osapuolet voivat 3 artiklan 
mukaisesti valita, että heidän 
sopimukseensa sovelletaan sen maan lakia, 
jossa riski sijoitsee. Asetuksen 5 artiklan
1 kohtaa sovelletaan kuitenkin kuluttajan 
ja elinkeinonharjoittajan väliseen 
sopimukseen tässä asetuksessa tarkoitetulla 
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tavalla.
4. Asetuksen 1–3 kohtaa ei sovelleta 
jälleenvakuutussopimuksiin tai suuria 
riskejä käsittäviin sopimuksiin, kuten 
neuvoston direktiiveissä 88/357/ETY1 ja 
90/618/ETY2, sellaisina kuin ne ovat 
muutettuina, on määritelty.
1 Neuvoston toinen direktiivi 88/357/ETY, 
annettu 22. kesäkuuta 1988, muuta 
ensivakuutusta kuin henkivakuutusta 
koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta, säännöksistä, joilla 
helpotetaan palvelujen tarjoamisen 
vapauden tehokasta käyttämistä (EYVL L 
172, 4.7.1988, s. 1). Direktiivi sellaisena 
kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2005/14/EY (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 
14).
2 Neuvoston direktiivi 90/618/ETY, annettu 
8 päivänä marraskuuta 1990, muuta 
ensivakuutusta kuin henkivakuutusta 
koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annettujen direktiivin 
73/239/ETY ja direktiivin 88/357/ETY 
muuttamisesta erityisesti 
moottoriajoneuvojen vastuuvakuutuksen 
osalta (EYVL L 330, 29.11.1990, s. 44). 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 69
6 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) sen valtion lakia, jossa tai josta käsin
työntekijä tavallisesti työskentelee 
sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. 
Tavallisen työskentelypaikan ei katsota 
muuttuvan, vaikka työntekijä olisi 
väliaikaisesti lähetetty työhön toiseen 
valtioon. Työskentelyä toisessa valtiossa 

(a) sen valtion lakia, jossa työntekijä 
tavallisesti työskentelee 
sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. 
Tavallisen työskentelypaikan ei katsota 
muuttuvan, vaikka työntekijä olisi 
väliaikaisesti lähetetty työhön toiseen 
valtioon. Työskentelyä toisessa valtiossa 
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pidetään väliaikaisena, kun työntekijän 
edellytetään palaavan työhönsä 
lähtövaltiossa sen jälkeen kun työ vieraassa 
valtiossa on saatu päätökseen. Uuden 
työsopimuksen tekeminen alkuperäisen 
työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan 
työnantajan kanssa ei sulje pois sitä 
mahdollisuutta, että työntekijä olisi 
väliaikaisesti lähetetty työhön toiseen 
valtioon;

pidetään väliaikaisena, kun työntekijän 
edellytetään palaavan työhönsä 
lähtövaltiossa sen jälkeen kun erityinen työ 
vieraassa valtiossa on saatu päätökseen. On 
otettava erityisesti huomioon osapuolten 
aikeet tulevan paluun sekä työsuhteen 
säilyttämisen suhteen, kun arvioidaan 
toisessa maassa tapahtuvan tilapäisen 
työskentelyn luonnetta.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Berger

Tarkistus 70
6 artiklan 2 kohdan a b alakohta (uusi)

(a b) tavallisen työskentelypaikan ei katsota 
muuttuvan a ja aa alakohdan 
tarkoittamalla tavalla, vaikka työntekijä 
olisi väliaikaisesti lähetetty työhön toiseen 
valtioon. Työskentelyä toisessa valtiossa 
pidetään väliaikaisena, kun työntekijän 
edellytetään palaavan työhönsä 
lähtövaltiossa sen jälkeen kun työ vieraassa 
valtiossa on saatu päätökseen. 

Or. de

Perustelu

Teksti esiintyy komission ehdotuksen a kohdassa ja vastaa sisällöltään Rooman sopimusta. 
Käsitteellä "työ vieraassa valtiossa" halutaan ilmaista, että toisessa maassa tapahtuva 
väliaikainen toiminta olisi tulkittava ahtaasti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 71
6 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) jos työntekijä ei tavallisesti työskentele 
ainoastaan yhdessä valtiossa tai ainoastaan 
yhdestä valtiosta käsin tai jos työntekijä 
työskentelee tavallisesti paikassa, joka ei ole 

(b) jos työntekijä ei tavallisesti työskentele 
ainoastaan yhdessä valtiossa tai ainoastaan 
yhdestä valtiosta käsin tai jos työntekijä 
työskentelee tavallisesti paikassa, joka ei ole 
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minkään valtion alueellisen suvereenisuuden 
alainen, sen valtion lakia, jossa työntekijän 
työhön ottanut toimipaikka sijaitsee.

minkään valtion alueellisen suvereenisuuden
alainen, sen valtion lakia, jossa työntekijän 
työllistävä toimipaikka sijaitsee.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 72
6 artiklan 3 kohta

3. Edellä 2 kohdan mukaan määräytyvästä 
laista voidaan poiketa, jos kaikista 
olosuhteista ilmenee, että työsopimus liittyy 
läheisemmin johonkin toiseen valtioon; 
tällöin sovelletaan kyseessä olevan toisen 
valtion lakia.

3. Edellä 2 kohdan mukaan määräytyvästä 
laista voidaan poikkeuksellisesti poiketa, jos 
se vaikuttaa selvästi sopimattomalta ja jos 
selvästi ilmenee, että työsopimus liittyy 
läheisemmin johonkin toiseen valtioon; 
tällöin sovelletaan kyseessä olevan toisen 
valtion lakia.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Berger

Tarkistus 73
6 a artikla (uusi)

6 a artikla
Sen estämättä, mitä 3 artiklassa säädetään, 
kiinteän omaisuuden vuokraamista 
koskevaan sopimukseen otettu lakiviittaus 
ei saa johtaa siihen, että vuokralainen 
menettäisi sen valtion lain pakottavin 
säännöksin hänelle annetun suojan, jossa 
kiinteä omaisuus sijaitsee.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 74
8 artikla
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1. Kansainvälisesti pakottava säännös on 
pakottava säännös, jonka noudattamista 
valtio pitää olennaisen tärkeänä kyseisen 
valtion poliittisen, sosiaalisen tai 
taloudellisen järjestelmän turvaamiseksi; 
tämän vuoksi sen noudattamista voidaan 
edellyttää kaikissa sen soveltamisalaan 
kuuluvissa tilanteissa riippumatta siitä, mitä 
lakia sopimukseen sovellettaisiin muutoin 
tämän asetuksen nojalla.

1. Kansainvälisesti pakottava säännös on 
pakottava säännös, jonka noudattamista 
valtio pitää välttämättömänä kyseisen 
valtion poliittisen, sosiaalisen tai 
taloudellisen järjestelmän turvaamiseksi; 
tämän vuoksi sen noudattamista voidaan 
edellyttää kaikissa sen soveltamisalaan 
kuuluvissa tilanteissa riippumatta siitä, mitä 
lakia sopimukseen sovellettaisiin muutoin 
tämän asetuksen nojalla

2. Tämän asetuksen säännökset eivät estä 
soveltamasta asiaa käsittelevän 
tuomioistuimen kansainvälisesti pakottavia 
säännöksiä. 

2. Tämän asetuksen säännökset eivät estä 
soveltamasta asiaa käsittelevän 
tuomioistuimen kansainvälisesti pakottavia 
säännöksiä.

3. Myös muun sopimukseen läheisesti 
liittyvän valtion kuin tuomioistuinvaltion 
lain kansainvälisesti pakottaville 
säännöksille voidaan antaa vaikutusta. 
Päättäessään, annetaanko näille 
kansainvälisesti pakottaville säännöksille 
vaikutusta, tuomioistuimen on otettava 
huomioon näiden säännösten luonne ja 
tavoite 1 kohdan määritelmässä 
tarkoitetulla tavalla sekä seuraukset, joita 
niiden soveltamisesta tai soveltamatta 
jättämisestä aiheutuisi kyseessä olevien 
kansainvälisesti pakottavien säännösten 
tavoitteelle ja osapuolille.

Or. en

Perustelu

Adjektiivi "olennaisen tärkeä" olisi korvatta sanalla "välttämätön" pakottavien säännösten 
määrittämiseksi asianmukaisesti.

8 artiklan 3 kohdan nojalla tuomioistuinten on mahdollista soveltaa toisen valtion pakottavia 
säännöksiä. Tämä mahdollisuus lisäisi niiden tapausten määrää, joissa Euroopan unionin 
lainvalintasäännöt korvataan muilla määräyksillä. Tällaisen tilanteen välttämiseksi on 
poistettava 8 artiklan 3 kohta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Berger

Tarkistus 75
8 artiklan 1 kohta
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1. Kansainvälisesti pakottava säännös on 
pakottava säännös, jonka noudattamista 
valtio pitää olennaisen tärkeänä kyseisen 
valtion poliittisen, sosiaalisen tai 
taloudellisen järjestelmän turvaamiseksi; 
tämän vuoksi sen noudattamista voidaan 
edellyttää kaikissa sen soveltamisalaan 
kuuluvissa tilanteissa riippumatta siitä, mitä 
lakia sopimukseen sovellettaisiin muutoin 
tämän asetuksen nojalla.

1. Kansainvälisesti pakottavalla 
säännöksellä tarkoitetaan tässä artiklassa 
pakottavaa säännöstä, jonka noudattamista 
valtio pitää tarpeellisena kyseisen valtion 
poliittisen, sosiaalisen tai taloudellisen 
järjestelmän turvaamiseksi; tämän vuoksi 
sen noudattamista voidaan edellyttää 
kaikissa sen soveltamisalaan kuuluvissa 
tilanteissa riippumatta siitä, mitä lakia 
sopimukseen sovellettaisiin muutoin tämän
asetuksen nojalla.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 76
10 artiklan 1 kohta

1. Sopimus on muodoltaan pätevä, jos se 
täyttää joko sen lain mukaiset 
muotomääräykset, jota sopimukseen tämän 
asetuksen mukaan sovelletaan, tai sen 
valtion lain mukaiset muotomääräykset, 
jossa toinen osapuolista tai tämän edustaja 
on sopimuksen tekohetkellä, tai sen valtion 
lain mukaiset muotomääräykset, jossa toisen 
osapuolen asuinpaikka on kyseisenä 
ajankohtana.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Berger

Tarkistus 77
10 artiklan 4 kohta

4. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1–3 
kohdassa säädetään, sopimuksiin, joiden 
kohteena on oikeus kiinteään omaisuuteen 

4. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1–3 
kohdassa säädetään, sopimuksiin, joiden 
kohteena on oikeus kiinteään omaisuuteen 
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tai kiinteän omaisuuden käyttöoikeus, 
sovelletaan sen valtion laissa säädettyjä 
pakottavia muotomääräyksiä, jossa kiinteä 
omaisuus sijaitsee, jos ne ovat kyseisen lain 
mukaan tämän asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuja kansainvälisesti pakottavia 
säännöksiä.

tai kiinteän omaisuuden käyttöoikeus, 
sovelletaan sen valtion laissa säädettyjä 
pakottavia muotomääräyksiä, jossa kiinteä 
omaisuus sijaitsee, jos näitä määräyksiä 
sovelletaan kyseisen valtion lain mukaan 
riippumatta siitä, missä valtiossa sopimus 
tehdään tai mitä lakia sopimukseen 
sovelletaan. 

Or. de

Perustelu

Kiinteää omaisuutta koskevissa sopimuksissa ei pidä viitata kansainvälisesti pakottaviin 
säännöksiin, vaan sen valtion pakottaviin määräyksiin, jossa kiinteä omaisuus sijaitsee.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 78
10 artiklan 4 kohta

4. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1–3 
kohdassa säädetään, sopimuksiin, joiden 
kohteena on oikeus kiinteään omaisuuteen 
tai kiinteän omaisuuden käyttöoikeus, 
sovelletaan sen valtion laissa säädettyjä 
pakottavia muotomääräyksiä, jossa kiinteä 
omaisuus sijaitsee, jos ne ovat kyseisen lain 
mukaan tämän asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuja kansainvälisesti pakottavia 
säännöksiä.

4. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1–3 
kohdassa säädetään, sopimuksiin, jotka on 
tarkoitus ottaa tai kirjata julkisiin 
rekistereihin, sovelletaan sen valtion laissa 
säädettyjä muotosääntöjä, jonka 
viranomaisten alaisuudessa julkista 
rekisteriä pidetään

Or. it

Perustelu

Yhteisön oikeudessa tunnustetaan julkisten rekisterien asema ja merkitys sinne kirjatun 
omaisuuden turvallisen kierron varmistamiseksi (ks. asetuksen 1346/2000 12 ja 14 artikla).

Yleisen luottamuksen säilyttäminen, kunkin järjestelmän erityiset tekniset normit ja 
sopimusten kirjaamisesta julkisiin rekistereihin aiheutuvat seuraukset (ennen kaikkea 
tällaisen omaisuuden haltijan oikeuden täytäntöönpanokelpoisuus suhteessa kolmansiin 
osapuoliin ja omistusoikeuden tulevien perillisten hankinnan varmuus) merkitsevät, että 
ainoastaan sen valtion, jonka viranomainen ylläpitää rekisteriä, lain edellyttämässä 
muodossa laaditut asiakirjat voidaan ottaa tällaisiin rekistereihin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 79
10 artiklan 4 kohta

4. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1–3 
kohdassa säädetään, sopimuksiin, joiden 
kohteena on oikeus kiinteään omaisuuteen 
tai kiinteän omaisuuden käyttöoikeus, 
sovelletaan sen valtion laissa säädettyjä 
pakottavia muotomääräyksiä, jossa kiinteä 
omaisuus sijaitsee, jos ne ovat kyseisen lain 
mukaan tämän asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettuja kansainvälisesti pakottavia 
säännöksiä.

4. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1–3 
kohdassa säädetään, sopimuksiin, joiden 
kohteena on oikeus kiinteään omaisuuteen 
tai kiinteän omaisuuden käyttöoikeus, 
sovelletaan sen valtion laissa säädettyjä 
pakottavia muotomääräyksiä, jossa kiinteä 
omaisuus sijaitsee.

Or. fr

Perustelu

10 artiklan 4 kohta ei mahdollista sellaisten sopimusten, joiden kohteena on oikeus kiinteään 
omaisuuteen tai kiinteän omaisuuden käyttöoikeus, kohdalla sen valtion pakottavien 
sääntöjen soveltamista, jossa rakennus sijaitsee, vaikka kyse on asetuksessa tarkoitetuista 
kansainvälisesti pakottavista säännöistä. Näiden kahdenlaisten sääntöjen välinen suhde, joka 
merkitsee muutosta Rooman yleissopimuksen lähestymistapaan, ei ole juridisesti 
asianmukainen: pakottavien sääntöjen tavoitteena on säilyttää maan poliittinen, 
yhteiskunnallinen ja taloudellinen järjestys, kun taas muotosäännöillä pyritään takaamaan 
oikeusvarmuuden korkea taso ja siten suojelemaan sopimuksen osapuolia ja kolmansia 
osapuolia. On siis tärkeätä poistaa tämä viittaus pakottaviin sääntöihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 80
13 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Liitännäisoikeuksien siirtoon (mukaan 
luettuina muun muassa vakuuskorko, 
kiinnitys, takaus tai vakuus) tai 
siirronsaajan oikeuteen vaatia tällaisten 
liitännäisoikeuksien siirtoa sovelletaan 
sopimukseen sovellettavaa lakia ja jos 
liitännäisoikeus on kolmannen osapuolen 
hallussa, lakia, jota sovelletaan kolmannen 
osapuolen velvoitteeseen.

Or. en
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Perustelu

On olemassa voimakas vaatimus selventää ja yhdenmukaistaa liitännäisoikeuksiin 
sovellettavia lainvalintasääntöjä. Tämä koskee erityisesti sopimussuhteita, jotka ovat osa 
todellisia arvopaperistamistoimia, joissa erillisyhtiö hankkii omistusoikeuden siirrettyihin 
lainoihin tai saataviin. Kysymys siitä, hankkiiko myös erillisyhtiö ja missä laajuudessa 
tällaisiin oikeuksiin liittyviä takuita tai kiinnityksiä, on erittäin tärkeä investoijille ja 
luokituslaitoksille. Selkeiden lainvalintasääntöjen olemassaolon avulla voitaisiin saavuttaa 
oikeusvarmuus ja alentaa yhtiön sopimuskannan ja muiden asiakirjojen kartoittamiseen
(legal due diligence) ja riita-asioihin liittyviä kustannuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 81
22 artikla

Tämä asetus ei vaikuta sellaisten Euroopan 
yhteisöjen toimielinten antamien säädösten 
soveltamiseen tai säädösten antamiseen,

Tämä asetus ei vaikuta sellaisten yhteisön 
oikeuden säännösten soveltamiseen, joilla 
säännellään lainvalintaa 
sopimusvelvoitteita erityisillä 
oikeudenaloilla koskevissa asioissa.

(a) joilla säännellään lainvalintaa 
sopimusvelvoitteita erityisillä 
oikeudenaloilla koskevissa asioissa; 
luettelo tällaisista nykyisin voimassa 
olevista säädöksistä on liitteessä 1;
(b) joilla säännellään sopimusvelvoitteita ja 
joita osapuolten tahdon mukaisesti 
sovelletaan lainvalintaan johtavissa 
tilanteissa;
(c) joissa annetaan sääntöjä, joiden 
tarkoituksena on edistää sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa, siltä osin kuin niitä 
ei voida soveltaa kansainvälisen 
yksityisoikeuden sääntöjen mukaisesti 
määräytyvän lain kanssa.

Or. fr

Perustelu

Yhtenäisyyden vuoksi Rooma I:n säännöksiä on lähennettävä Rooma II:sta koskevaan 
yhteiseen kantaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Berger

Tarkistus 82
22 artiklan b alakohta

(b) joilla säännellään sopimusvelvoitteita ja 
joita osapuolten tahdon mukaisesti 
sovelletaan lainvalintaan johtavissa 
tilanteissa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Berger

Tarkistus 83
22 artiklan c alakohta

(c) joissa annetaan sääntöjä, joiden 
tarkoituksena on edistää sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa, siltä osin kuin niitä 
ei voida soveltaa kansainvälisen 
yksityisoikeuden sääntöjen mukaisesti 
määräytyvän lain kanssa.

(c) joissa annetaan määräyksiä, joilla 
osaltaan edistetään sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa, siltä osin kuin niitä 
ei voida soveltaa kansainvälisen 
yksityisoikeuden sääntöjen mukaisesti 
määräytyvän lain yhteydessä.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 84
22 a artikla (uusi)

22 a artikla
Komissio esittää viimeistään ...* Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, kuultuaan 
laajasti vakuutusalaa ja muita asiaan 
liittyviä osapuolia, kertomuksen, jossa 
tarkastellaan, olisiko asetukseen 
sisällytettävä vakuutussopimuksia koskeva 
säännös ottaen huomioon direktiivin 
88/357/ETY ja direktiivin 2002/83/EY1

perusperiaatteet.
1 Kertomukseen on liitettävä 
vaikutustenarviointi. Kertomuksessa 
ehdotetaan tarpeen vaatiessa tarkistuksia 
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tähän asetukseen.
______________
*

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/83/EY, annettu 5 päivänä 
marraskuuta 2002, henkivakuutuksesta 
(EUVL L 345, 19.12.2002, s. 1). Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2005/68/EY (EUVL L 323, 
09.12.2005, s. 1).

Or. en

Perustelu

Nykyinen vakuutussopimuksiin sovellettavaa lakia koskeva järjestelmä on vahvistettu toisessa 
neuvoston direktiivissä 88/357/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1988, ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/83/EY, annettu 5. marraskuuta 2002. Näihin 
direktiiveihin sisältyvien säännösten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä merkitsee, 
että kuluttajilla ja yrityksillä on erilaisia lainvalintamahdollisuuksia. Asetuksen avulla olisi 
mahdollista yhdenmukaistaa nykyiset kansalliset eroavaisuudet ja lisätä oikeusvarmuutta. 
EU:n kansalaisten lisääntyvän liikkuvuuden ja vakuutussisämarkkinoiden yhdentymisen 
myötä on varmistettava vakuutussopimuksen molempien osapuolten – vakuutuksentarjoajien 
ja vakuutuksenottajien – joustavuus vakuutussopimuksiin sovellettavan lain valinnassa, 
sopimusten erityispiirteistä riippuen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 85
23 a artikla (uusi)

23 a artikla
Komissio esittää viimeistään ...** 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
kuultuaan laajasti vakuutusalaa ja muita 
asiaan liittyviä osapuolia, kertomuksen, 
jossa tarkastellaan, olisiko asetukseen 
sisällytettävä vakuutussopimuksia koskeva 
säännös ottaen huomioon alaa koskevan 
direktiivin perusperiaatteet. Kertomukseen 
on liitettävä säännöksiä koskeva 
vaikutustenarviointi. 
Kertomuksessa ehdotetaan tarpeen 
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vaatiessa tarkistuksia tähän asetukseen.
__________________
** Kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.

Or. it

Perustelu

Nykyinen vakuutussopimuksiin sovellettavaa lakia koskeva järjestelmä on vahvistettu toisessa 
neuvoston direktiivissä 88/357/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1988, ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/83/EY, annettu 5. marraskuuta 2002. Näihin 
direktiiveihin sisältyvien säännösten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä merkitsee, 
että kuluttajilla ja yrityksillä on erilaisia lainvalintamahdollisuuksia. Asetuksen avulla olisi 
mahdollista yhdenmukaistaa nykyiset kansalliset eroavaisuudet ja lisätä oikeusvarmuutta. 
EU:n kansalaisten lisääntyvän liikkuvuuden ja vakuutussisämarkkinoiden yhdentymisen 
myötä on varmistettava vakuutussopimuksen molempien osapuolten – vakuutuksentarjoajien 
ja vakuutuksenottajien – joustavuus vakuutussopimuksiin sovellettavan lain valinnassa, 
sopimusten erityispiirteistä riippuen.


