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Módosítás, előterjesztette: Maria Berger

Módosítás: 32
(7) preambulumbekezdés

(7) A feleknek az alkalmazandó jog 
megválasztására vonatkozó szabadságán kell 
alapulnia a szerződéses kötelezettségekre 
irányadó kollíziós szabályok rendszerének.

(7) A feleknek az alkalmazandó jog 
megválasztására vonatkozó szabadságán kell 
alapulnia a szerződéses kötelezettségekre 
irányadó kollíziós szabályok rendszerének. 
E szabadság magában foglalja az 
alkalmazandó jogszabályi elvek és 
nemzetközileg elismert anyagi szerződésjog 
szabályai megválasztásának jogát. Azonban 
ezen elveknek és szabályoknak bizonyos 
minimális szabványoknak meg kell 
felelniük ahhoz, hogy alkalmazhatóak 
legyenek, és a szabad jogválasztás 
tekintetében az e rendelet 5–7. cikkével 
bevezetett korlátozások vonatkoznak rájuk. 
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Ezen elveket és szabályokat független, 
pártatlan és semleges szervnek kell 
létrehoznia; tartalmuknak 
kiegyensúlyozottnak kell lenniük, és 
bizonyos kötelező érvényű 
rendelkezéseknek kell védenie ezeket a 
megkerülés és az ezekkel való visszaélés 
ellen; illetve meglehetősen átfogó módon 
kell szabályozniuk a jogokat és 
kötelességeket. E követelményeknek 
megfelelnek például a nemzetközi 
kereskedelmi szerződésekre vonatkozó
UNIDROIT-elvek.

Or. de

Indokolás

A kiegészítő szöveget a 3. cikk (2) bekezdésének módosított első albekezdésével 
összefüggésben kell értelmezni.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 33
(7) preambulumbekezdés

(7) A feleknek az alkalmazandó jog 
megválasztására vonatkozó szabadságán kell 
alapulnia a szerződéses kötelezettségekre 
irányadó kollíziós szabályok rendszerének.

(7) A feleknek az alkalmazandó jog 
megválasztására vonatkozó szabadságán kell 
alapulnia a szerződéses kötelezettségekre 
irányadó kollíziós szabályok rendszerének. 
E szabadság magában foglalja az 
alkalmazandó jogszabályi elvek és 
nemzetközileg elismert anyagi szerződésjog 
szabályai megválasztásának jogát, valamint 
az anyagi szerződésjognak a közösségi 
jogalkotó által megállapított elveit és 
szabályait.

Or. de

Indokolás

A kiegészítő szöveget a 3. cikk (2) bekezdésének módosított első albekezdésével 
összefüggésben kell értelmezni.
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Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 34
(10) preambulumbekezdés

(10) Különösen a fogyasztói szerződések 
esetén a kollíziós szabálynak lehetővé kell 
tennie azon költségek csökkentését, melyek 
a gyakran alacsony perértékű jogviták 
rendezésével kapcsolatban merülnek fel, 
valamint figyelembe kell venni a 
távértékesítéssel történő forgalmazás 
technikáinak fejlődését. A 44/2001/EK 
rendelettel való összhang megköveteli 
egyrészről az egy másik tagállamra 
„irányuló tevékenység” fogalmára való 
hivatkozást, mely a fogyasztót védő szabály 
alkalmazásának feltétele, másrészről azt, 
hogy e fogalmat a két jogi eszköz keretében 
harmonikusan értelmezzék; a Tanácsnak és 
a Bizottságnak a 44/2001/EK rendelet 15. 
cikkére vonatkozó közös nyilatkozata 
hangsúlyozza, hogy a 15. cikk (1) bekezdése 
c) pontjának alkalmazásához „nem 
elegendő, hogy a vállalat tevékenysége a 
fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamra, 
illetve több állam között az említett 
tagállamra is irányul, az is szükséges, hogy 
a szerződést az ilyen tevékenység körében 
kössék”. E nyilatkozat kimondja azt is, 
hogy „pusztán az a tény, hogy egy weboldal 
elérhető, nem elegendő a 15. cikk 
alkalmazásához, hanem az is szükséges, 
hogy ez a weboldal távollevők közötti 
szerződés megkötésére hívjon fel, és hogy 
egy ilyen szerződés megkötése bármilyen 
módon, de ténylegesen megtörténjen. E 
tekintetben a weboldalon használt nyelvnek 
vagy valutának nincs jelentősége.”

(10) Különösen a fogyasztói szerződések 
esetén mindig a fogyasztó szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
kötelező rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Mindazonáltal az alkalmazandó jog szabad 
megválasztásának elve a fogyasztói 
szerződésekre is kiterjed. Annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék a távértékesítéssel 
történő forgalmazás technikáinak fejlődését, 
lépéseket kell tenni annak biztosítása 
érdekében, hogy ha távollevők közötti 
szerződést kötnek, a fogyasztó szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
kötelező fogyasztóvédelmi szabályainak 
alkalmazása ne függjön pusztán attól a 
ténytől, hogy egy weboldal elérhető. Sokkal 
fontosabb követelmény az eladó pozitív 
hozzáállása a távollevők közötti szerződés 
megkötésével kapcsolatban.

Or. de
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Indokolás

Az alkalmazandó jog szabad megválasztásának elvét mindig alkalmazni kell a fogyasztói 
szerződésekre. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a fogyasztó a gyengébb fél. Ezért a 
tagállami és európai szinten érvényben lévő kötelező fogyasztóvédelmi szabályokat 
figyelembe kell venni a fogyasztói szerződésekben.

A távértékesítés terén bekövetkezett fejlemények figyelembevétele érdekében pontosításra van 
szükség. A távértékesítésben rejlő lehetőségek teljes kiaknázása érdekében lépéseket kell tenni 
annak biztosítására, hogy ha egy fogyasztó egy olyan tagállamban köt szerződést az 
interneten, amelyre az online ajánlat nem irányul, az ne vezessen a fogyasztó szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam kötelező fogyasztóvédelmi szabályainak alkalmazásához. 
Ellenkező esetben a különösen a kkv-k szempontjából magas költségek miatt fennállna annak 
a veszélye, hogy az e-üzletág csak egyetlen tagállam számára alakítana ki megoldásokat.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 35
(11) preambulumbekezdés

(11) Az egyéni munkaszerződések 
vonatkozásában a kollíziós szabálynak a 
látszaton túl lehetővé kell tennie a 
munkaviszony valódi súlypontjának 
azonosítását. E szabály nem sérti a 
kiküldetés helye szerinti ország kötelező 
rendelkezéseinek alkalmazását a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. 
december 16-i 96/71/EK irányelv 
értelmében.

(11) Az egyéni munkaszerződések 
vonatkozásában e rendeletnek a látszaton túl 
lehetővé kell tennie a munkaviszony valódi 
súlypontjának azonosítását. E tényt a 
szerződéses viszony valós természetének 
meghatározásakor is el kell ismerni. E 
szabály nem sérti a kiküldetés helye szerinti 
ország kötelező rendelkezéseinek 
alkalmazását a munkavállalók szolgáltatások 
nyújtása keretében történő kiküldetéséről 
szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK 
irányelv értelmében.. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell ezen irányelv megfelelő 
végrehajtását.

Or. fr

Indokolás

Az arra irányuló ügyeskedések megakadályozása érdekében, hogy a piaci szereplők a 
munkajogi szabályok be nem tartásával versenyelőnyhöz jussanak, el kell ismerni a tárgyhoz 
tartozó tényeket, hogy a látszaton túl értékelni lehessen az egyrészről a szolgáltató vagy az 
önálló vállalkozó, másrészről pedig a címzett vagy a fogyasztó között létrejött szerződéses 
viszony valódi természetét. 

A formát illetően a (11) preambulumbekezdés szövegének tervezetén javítani kell, és a 
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„kollíziós szabály” kifejezés helyett a „rendelet” szót kell használni.

További erőfeszítésekre van szükség a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében 
történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv hatékonyságának javítása érdekében (a 
vállalatok tájékoztatása, a közigazgatási együttműködés, a nyomon követési eljárások és a 
bírósági eljárások tekintetében).

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 36
1. cikk, (1) bekezdés, (2) albekezdés

E rendelet nem terjed ki különösen az adó-, 
vám- és közigazgatási ügyekre.

E rendelet nem terjed ki különösen az adó-, 
vám- és közigazgatási ügyekre, illetve az 
állam felelősségére a közfeladatainak 
gyakorlása során bekövetkezett 
cselekményeket és mulasztásokat illetően
(„acta iure imperii”).

Or. fr

Indokolás

A javaslat arra irányul, hogy a közigazgatási jogot kifejezetten zárják ki a rendelet 
alkalmazási köréből, amely csak a magánjog hatálya alá tartozó esetekre terjedhet ki. Az 
összhang érdekében a szöveget közvetlenül a Róma II-ről szóló közös álláspontból kell 
átvenni.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 37
1. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) a családjogi viszonyokból, valamint az 
olyan jogviszonyokból eredő 
kötelezettségek, melyek – a rájuk 
alkalmazandó jog értelmében – hasonló
joghatásokkal járnak, ideértve a tartási 
kötelezettségeket is;

b) a családjogi viszonyokból, valamint az 
olyan jogviszonyokból eredő 
kötelezettségek, melyek – a rájuk 
alkalmazandó jog értelmében –
összemérhető joghatásokkal járnak, ideértve 
a tartási kötelezettségeket is;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 38
1. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) a házassági vagyonjogi viszonyokból, 
valamint az olyan tulajdonjogi viszonyokból 
eredő kötelezettségek, melyek – a rájuk 
alkalmazandó jog értelmében – a házasságra, 
végrendeletre és öröklésre hasonló
joghatásokkal járnak;

c) a házassági vagyonjogi viszonyokból, 
valamint az olyan tulajdonjogi viszonyokból 
eredő kötelezettségek, melyek – a rájuk 
alkalmazandó jog értelmében – a házasságra 
és öröklésre összemérhető joghatásokkal 
járnak;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 39
1. cikk, (2) bekezdés, d) pont

d) váltók, csekkek és saját váltók, valamint 
egyéb forgatható értékpapírok alapján 
létrejövő kötelezettségek, amennyiben az 
ilyen egyéb forgatható értékpapírok alapján 
létrejövő kötelezettségek azok átruházható 
jellegéből származnak;

d) váltók, csekkek és saját váltók, valamint 
az összes egyéb forgatható értékpapír
alapján létrejövő kötelezettségek, 
amennyiben az ilyen egyéb forgatható 
értékpapírok alapján létrejövő 
kötelezettségek azok átruházható jellegéből 
származnak, ideértve a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 szerinti,
szabályozott piacra bevezetett pénzügyi 
eszközökből eredő kötelezettségeket és a 
kapcsolódó tulajdonjogokat is;
_____________
1 HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

Or. fr

Indokolás
Egyértelműen ki kell zárni a Róma I alkalmazási köréből az értéktőzsdét szabályozó 
jogszabályok hatálya alá tartozó műveleteket: ezeket már külön átfogó közösségi jogszabályok 
szabályozzák.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 40
3. cikk, (1) bekezdés, (2) albekezdés

A jogválasztás lehet kifejezett, vagy annak a 
szerződés rendelkezéseiből, a felek 
magatartásából vagy az eset körülményeiből 
kellő bizonyossággal ki kell derülnie. 
Amennyiben a felek megállapodnak abban, 
hogy a szerződéssel kapcsolatban felmerült 
vagy a jövőben felmerülő viták 
rendezésében melyik tagállam bírósága 
vagy bíróságai járjanak el, vélelmezni kell, 
hogy a felek egyúttal e tagállam jogát 
választották.

A jogválasztás lehet kifejezett, vagy annak a 
szerződés rendelkezéseiből, az eset 
körülményeiből vagy bármely más olyan 
objektív elemből kellő bizonyossággal ki 
kell derülnie, amely alapján a felek 
szándéka megítélhető. 
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Or. fr

Indokolás

Az elfogadandó rendeleten belül a „hallgatólagos jogválasztás” fogalmának részletesebb 
meghatározása maguknak az objektív elemeknek az alapján, valamint fontossági sorrend 
szerint, anélkül, hogy hivatkoznának a „felek magatartására”.

Annak a vélelemnek az elutasítása, hogy ha a felek megállapodnak az egyik tagállam 
bíróságának joghatóságában, az egyben azt is jelenti, hogy a felek ennek a tagállamnak a 
jogát választották. Meghatározott feltételek mellett ez a vélelem megkérdőjelezné a 
nemzetközi magánjog ebben az esetben alkalmazandó alapvető elveit.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 41
3. cikk, (2) bekezdés

(2) A felek alkalmazandó jogként 
választhatják a szerződéses anyagi jog 
nemzetközi vagy közösségi szinten elismert 
elveit és szabályait is.

törölve

Azon kérdésekre azonban, melyek ezen 
elvek vagy szabályok hatálya alá tartozó 
jogterületekkel kapcsolatosak, de általuk 
kifejezetten nem szabályozottak, azon 
általános elvek vonatkoznak, melyekből 
ezen elvek vagy szabályok erednek, illetve 
ilyen általános elvek hiányában az e 
rendelet szerinti, a jogválasztás hiányában 
alkalmazandó jogot kell alkalmazni.

Or. xm

Indokolás

Az anyagi szerződésjognak az Európai Közösségben vagy nemzetközileg elismert elvei és 
szabályai nem oldanák meg az összes olyan kérdést, amelyek a szerződés értelmezésével vagy 
végrehajtásával kapcsolatban felmerülhetnek. Ráadásul az „általános elvekre” való 
hivatkozás jogbizonytalansághoz vezetne. Valamennyi szerződést egy elismert és megbízható 
nemzetközi jogrendnek kell szabályoznia, beleértve az egységes szerkezetbe foglalt szabályok 
teljes csomagját is.
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Módosítás, előterjesztette: Maria Berger

Módosítás: 42
3. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés

(2) A felek alkalmazandó jogként 
választhatják a szerződéses anyagi jog 
nemzetközi vagy közösségi szinten elismert 
elveit és szabályait is.

(2) A felek alkalmazandó jogként 
választhatják a szerződéses anyagi jog 
nemzetközi szinten elismert vagy a 
Közösség által az EK-Szerződés 251. cikke 
alapján elfogadott elveit és szabályait is.

Or. de

Indokolás

A közös hivatkozási keret megemlítésével mindig egyértelművé kell tenni, hogy ezt nem csak 
elismerték, hanem a megfelelő jogalkotási eljárás keretében el is fogadták. 

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 43
3. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés

(2) A felek alkalmazandó jogként 
választhatják a szerződéses anyagi jog 
nemzetközi vagy közösségi szinten elismert 
elveit és szabályait is.

(2) A felek alkalmazandó jogként 
választhatják a szerződéses anyagi jog 
nemzetközi szinten elismert elveit és 
szabályait is. Az alkalmazandó jog 
megválasztásának szabadságára a 
közösségi jogszabályokban rögzített anyagi 
szerződésjog elfogadott elvei is 
vonatkoznak.

Or. de

Indokolás

Ezt a rendelkezést a módosított (7) preambulumbekezdéssel kell pontosítani. Az alkalmazandó 
jog szabad megválasztásának elvét ki kell terjeszteni a közös hivatkozási keretre is. Az nem 
számít, hogy ezt a jogi keretet még nem alakították ki, mivel a közösségi jogszabályokra való 
hivatkozás világossá teszi, hogy a vonatkozó jogszabályt európai szinten jóvá kell hagynia a 
demokratikus legitimitással rendelkező intézményeknek.
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Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 44
3. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés

Azon kérdésekre azonban, melyek ezen 
elvek vagy szabályok hatálya alá tartozó 
jogterületekkel kapcsolatosak, de általuk 
kifejezetten nem szabályozottak, azon 
általános elvek vonatkoznak, melyekből 
ezen elvek vagy szabályok erednek, illetve 
ilyen általános elvek hiányában az e 
rendelet szerinti, a jogválasztás hiányában 
alkalmazandó jogot kell alkalmazni. 

Azon kérdésekre azonban, melyek ezen 
elvek vagy szabályok hatálya alá tartozó 
jogterületekkel kapcsolatosak, de általuk 
kifejezetten nem szabályozottak, az e 
rendelet szerinti, a jogválasztás hiányában 
alkalmazandó jogot kell alkalmazni.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 45
3. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A közösségi jog kötelező rendelkezései 
alkalmazásának és az eljáró bíróság 
szerinti állam jogának („lex fori”) sérelme 
nélkül a felek a szerződésjog azon 
szabályainak és elveinek az alkalmazását is 
választhatják, amelyeket az Európai 
Parlament és a Tanács az Európai Unió 
Hivatalos Lapjának L sorozatában közzétett 
közösségi jogi aktusban alakilag elfogadott, 
amennyiben az alkalmazandó szabályok 
vagy elvek megválasztásának időpontjában 
a felek két különböző tagállamban vannak 
letelepedve.
Az e szabályok vagy elvek szerint 
szabályozott ügyekkel kapcsolatos olyan 
kérdésekre, amelyeket az említett szabályok 
és elvek nem oldanak meg egyértelműen, a 
felek által választott jog, illetve – ilyen 
jogválasztás hiányában – az e rendeletben 
megjelölt jog az irányadó.
A tagállamok határozhatnak úgy, hogy az 
ilyen szerződések az egyik fél kérelmére 



AM\642976HU.doc 11/38 PE 382.371v01-00

külső fordítás

HU

érvényteleníthetők, amennyiben ezek nem 
határokon átnyúló jellegűek, illetve ha az 
említett szerződések nem a közösségi jog 
kötelező rendelkezéseit megsértve jöttek 
létre.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 46
3. cikk, (4) bekezdés

(4) Amennyiben a jogválasztás 
időpontjában valamennyi tényállási elem 
egy adott országhoz kapcsolódik, úgy az 
alkalmazandó jog felek által történő, az (1) 
vagy (2) bekezdés szerinti kiválasztása –
függetlenül attól, hogy az együtt jár-e egy 
külföldi bíróság joghatóságának 
kikötésével vagy sem – nem érinti az adott 
állam azon jogszabályainak alkalmazását, 
amelyektől szerződés útján nem lehet 
eltérni, a továbbiakban: kötelező 
rendelkezések.

törölve

Or. en

Indokolás

E szabadság korlátozása következtében bizonytalanság alakulhat ki, és növekedhetnek a jogi 
átvilágítás és a peres ügyek költségei. Ez különösen érvényes a pénzügyi piacok szerződéses 
viszonyaira, ahol széles körben használnak kipróbált szabványdokumentációt a termékek 
harmonizálása és kereskedelmi forgalomban való értékesíthetőségük és likviditásuk javítása 
érdekében. Ilyen szabványosított termékek a pénzügyi eszközök, mint például a kötvények és 
hitelek, valamint a származékos értékpapírok, repók és lombardhitelek. A 3. cikk jelenlegi 
megfogalmazása ellentétes a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 
1346/2000/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: a fizetésképtelenségről szóló rendelet) 6. 
cikkével, valamint a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, 2001. április 
4-i 2001/24/EK irányelv (a továbbiakban: a bankok felszámolásáról szóló irányelv) 23. és 25. 
cikkének hasonló rendelkezéseivel, amelyek rögzítik, hogy az egyik fél fizetésképtelensége 
esetén a követelések beszámításának vagy nettósításának végrehajtására az a jog irányadó, 
amelyet a felek a kapcsolódó megállapodásban irányadó jogként választottak meg. A 
fizetésképtelenségről szóló rendelet preambulumbekezdéseit mérlegelve látható, hogy a 
jogalkotó szándéka az volt, hogy védje a feleknek a választott irányadó jogba vetett bizalmát, 
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ami sérülne, ha az eljárást megindító tagállam fizetésképtelenséggel kapcsolatos kötelező 
jogszabályait kellene alkalmazni (lex concursus). 

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 47
4. cikk

(1) A 3. cikk szerinti jogválasztás hiányában 
a szerződésekre a következő jogot kell 
alkalmazni:

(1) A 3. cikk szerinti jogválasztás hiányában 
a szerződésekre annak az országnak a jogát 
kell alkalmazni, amelyhez az a 
legszorosabban kapcsolható:
(1a) Azt vélelmezik, hogy a szerződés ahhoz 
az országhoz kapcsolható a legszorosabban, 
ahol a szerződéskötés időpontjában a 
jellemző szolgáltatást nyújtó fél szokásos 
tartózkodási helye található.
(1b) Egy szerződésről különösen a 
következők szerint vélelmezhető, hogy a 
legszorosabban kapcsolható az országhoz:

a) adásvételi szerződésre azon ország joga 
irányadó, ahol az eladó szokásos 
tartózkodási helye található;

a) adásvételi szerződés vélelmezhetően 
ahhoz az országhoz kapcsolható a 
legszorosabban, ahol az eladó szokásos 
tartózkodási helye található;

b) szolgáltatási szerződésre azon ország 
joga irányadó, ahol a szolgáltatásnyújtó 
szokásos tartózkodási helye található;

b) szolgáltatási szerződés vélelmezhetően 
ahhoz az országhoz kapcsolható a 
legszorosabban, ahol a szolgáltatásnyújtó 
szokásos tartózkodási helye található;

c) fuvarozási szerződésre azon ország joga 
irányadó, ahol a fuvarozó szokásos 
tartózkodási helye található;

c) fuvarozási szerződés vélelmezhetően 
ahhoz az országhoz kapcsolható a 
legszorosabban, ahol a fuvarozó szokásos 
tartózkodási helye található;

d) olyan szerződésre, amelynek tárgya 
ingatlannal kapcsolatos dologi jog vagy 
ingatlan használatával kapcsolatos jog, azon 
ország joga irányadó, ahol az ingatlan 
található;

d) olyan szerződés, amelynek tárgya 
ingatlannal kapcsolatos dologi jog vagy 
ingatlan használatával kapcsolatos jog, 
vélelmezhetően ahhoz az országhoz 
kapcsolható a legszorosabban, ahol az 
ingatlan található;

e) a d) pont ellenére, olyan szerződésre, 
amelynek tárgya ingatlannak legfeljebb hat 
egymást követő hónapra ideiglenes 
magánhasználatra kötött bérlete vagy 
haszonbérlete, azon ország joga irányadó, 
ahol a tulajdonos szokásos tartózkodási 
helye található, feltéve, hogy a bérlő vagy 
haszonbérlő természetes személy, és 

e) a d) pont ellenére, olyan szerződés, 
amelynek tárgya ingatlannak legfeljebb hat 
egymást követő hónapra ideiglenes 
magánhasználatra kötött bérlete vagy 
haszonbérlete, vélelmezhetően ahhoz az 
országhoz kapcsolható a legszorosabban, 
ahol a tulajdonos szokásos tartózkodási 
helye található, feltéve, hogy a bérlő vagy 
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szokásos tartózkodási helye ugyanebben az 
országban található;

haszonbérlő természetes személy, és 
szokásos tartózkodási helye ugyanebben az 
országban található;

f) szellemi vagy ipari tulajdonjoggal 
kapcsolatos szerződésre azon ország joga 
irányadó, ahol a jogot átruházó vagy 
átengedő személy szokásos tartózkodási 
helye található;
g) franchise szerződésre azon ország joga 
irányadó, ahol a franchise átvevő szokásos 
tartózkodási helye található;

g) franchise szerződés vélelmezhetően 
ahhoz az országhoz kapcsolható a 
legszorosabban, ahol a franchise átvevő 
szokásos tartózkodási helye található;

h) értékesítési szerződésre azon ország joga 
irányadó, ahol az értékesítő szokásos 
tartózkodási helye található.

h) értékesítési szerződés vélelmezhetően 
ahhoz az országhoz kapcsolható a 
legszorosabban, ahol az értékesítő szokásos 
tartózkodási helye található.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt 
szerződésekre azon ország joga irányadó, 
ahol a jellemző szolgáltatást nyújtó félnek a 
szerződéskötés időpontjában a szokásos 
tartózkodási helye található. Amennyiben a 
jellemző szolgáltatás nem megállapítható, a 
szerződésre azon ország joga irányadó, 
amellyel a legszorosabb kapcsolatban áll.

(2) Kivételként az (1a) és (1b) bekezdésben 
meghatározott vélelmek figyelmen kívül 
hagyhatók, ha az összes körülmény alapján 
egyértelműen megállapítható, hogy a 
szerződés egy másik országhoz kapcsolható 
a legszorosabban, és ha nyilvánvaló, hogy a 
kijelölt jogszabály alkalmazása 
célszerűtlen.

Or. fr

Indokolás

Amennyiben a felek nem kötötték ki a szerződésre alkalmazandó jogot, a szoros kapcsolódás 
elve alapján egy rugalmas megoldást kell választani, amelyhez egyrészről a meghatározott 
szerződések tekintetében (a szellemi és ipari tulajdonjogra vonatkozó vélelem törlésével, 
valamint a fuvarozási szerződésekre vonatkozó vélelem módosításával) hét vélelem , 
másrészről pedig egy szigorúan meghatározott, de kellően általánosított mentességi záradék 
kapcsolódik.

Módosítás, előterjesztette: Maria Berger

Módosítás: 48
4. cikk, (1) bekezdés, ha) pont (új)

ha) biztosítási szerződésre annak az 
országnak a joga az irányadó, ahol a 
biztosított kockázat található; annak 
meghatározásához, hogy a biztosított 
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kockázat melyik országban található, a 
bíróság a nemzeti jogot alkalmazza. 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Maria Berger

Módosítás: 49
4. cikk, (1) bekezdés, hb) pont (új)

hb) az a)–ha) pontban nem szabályozott 
szerződésekre annak az  országnak a joga 
az irányadó, ahol a szerződésre jellemző 
szolgáltatást teljesítő, illetve erre felkért 
félnek a szerződéskötés időpontjában a 
szokásos tartózkodási helye található. 

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 50
4. cikk, (1) bekezdés, e) pont

e) a d) pont ellenére, olyan szerződésre, 
amelynek tárgya ingatlannak legfeljebb hat 
egymást követő hónapra ideiglenes 
magánhasználatra kötött bérlete vagy 
haszonbérlete, azon ország joga irányadó, 
ahol a tulajdonos szokásos tartózkodási 
helye található, feltéve, hogy a bérlő vagy 
haszonbérlő természetes személy, és 
szokásos tartózkodási helye ugyanebben az 
országban található;

e) a d) pont ellenére, olyan szerződés, 
amelynek tárgya ingatlannak legfeljebb hat 
egymást követő hónapra ideiglenes 
magánhasználatra kötött bérlete vagy 
haszonbérlete, vélelmezhetően ahhoz az 
országhoz kapcsolható a legszorosabban, 
ahol a tulajdonos szokásos tartózkodási 
helye található, feltéve, hogy a bérlő vagy 
haszonbérlő természetes személy, és 
szokásos tartózkodási helye ugyanebben az 
országban található, és ez a jog összhangban 
van az ott alkalmazandó joggal, ahol az 
ingatlan elhelyezkedik;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Maria Berger

Módosítás: 51
4. cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt 
szerződésekre azon ország joga irányadó, 
ahol a jellemző szolgáltatást nyújtó félnek a 
szerződéskötés időpontjában a szokásos 
tartózkodási helye található. Amennyiben a 
jellemző szolgáltatás nem megállapítható, a 
szerződésre azon ország joga irányadó, 
amellyel a legszorosabb kapcsolatban áll.

(2) Amennyiben a körülmények alapján 
összességében egyértelműen 
megállapítható, hogy a szerződés 
szorosabban kapcsolható egy, az (1) 
bekezdésben meghatározottól eltérő másik 
országhoz, akkor annak az országnak a 
jogát kell alkalmazni.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 52
4. cikk, (2) bekezdés
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(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt 
szerződésekre azon ország joga irányadó, 
ahol a jellemző szolgáltatást nyújtó félnek a 
szerződéskötés időpontjában a szokásos 
tartózkodási helye található. Amennyiben a 
jellemző szolgáltatás nem megállapítható, a 
szerződésre azon ország joga irányadó, 
amellyel a legszorosabb kapcsolatban áll.

(2) Az olyan szerződésekre, amelyek 
tekintetében az előző bekezdés nem 
vélelmezi az alkalmazandó jogot, azon 
ország joga irányadó, ahol a jellemző 
szolgáltatást nyújtó félnek a szerződéskötés 
időpontjában a szokásos tartózkodási helye 
található, kivéve, ha a szerződés 
körülményei egyértelműen szorosabb 
kapcsolatra utalnak egy másik országgal.

Or. fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy nagyobb jogbiztonságot teremtsenek a  szolgáltatásnyújtók számára, 
korlátozott mentességi záradékot kell végrehajtani az alkalmazandó jogot megállapító
szabályok tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Janelly Fourtou

Módosítás: 53
5. cikk

(1) A következő bekezdés szerinti és az 
abban foglaltaknak megfelelő fogyasztói 
szerződésekre azon ország joga irányadó, 
ahol a fogyasztó szokásos tartózkodási 
helye található.

(1) Ez a cikk azokra a szerződésekre 
alkalmazandó, amelyek tárgya áruk 
szállítása vagy szolgáltatások nyújtása egy 
személynek (a továbbiakban: a fogyasztó) a 
fogyasztó kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységén kívül eső céllal, illetve az 
ilyen célú hitelnyújtási szerződésekre.

(2) Az (1) bekezdést azon szerződésekre kell 
alkalmazni, melyeket valamely tagállamban 
szokásos tartózkodási hellyel rendelkező 
természetes személy, a fogyasztó, 
kereskedelmi vagy szakmai tevékenységén 
kívül eső céllal köt egy olyan személlyel, a 
gyártóval vagy forgalmazóval, aki 
kereskedelmi vagy szakmai tevékenysége 
keretében jár el.

(2) A 3. cikk rendelkezéseinek ellenére a 
felek jogválasztása nem eredményezheti azt, 
hogy a fogyasztót megfosztják a szokásos 
tartózkodási helye szerinti ország jogának 
kötelező rendelkezései által nyújtott 
védelemtől, amennyiben:

Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, 
hogy a szerződést olyan gyártóval vagy 
forgalmazóval kötötték, aki a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helyének 
tagállamában kereskedelmi vagy szakmai 

- ebben az országban a szerződés 
megkötését egy kifejezetten neki címzett 
külön ajánlat vagy reklám előzte meg, és a 
fogyasztó ebben az országban saját részéről 
minden szükséges lépést megtett a szerződés 
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tevékenységet folytat, vagy ilyen 
tevékenysége bármilyen módon az említett 
tagállamra, illetve több ország között az 
említett tagállamra is irányul, és a 
szerződés az ilyen tevékenység körébe 
tartozik, kivéve, ha a gyártó vagy 
forgalmazó a fogyasztó szokásos 
tartózkodási helyét nem ismerte, és ez nem 
a gondatlanságának tudható be. 

megkötése érdekében, vagy

- ha a másik fél vagy annak képviselője a 
fogyasztó megrendelését ebben az 
országban vette át, vagy
- ha a szerződés áruk eladására irányul, és
a fogyasztó az említett országból egy másik 
országba utazott, és ott adta le 
megrendelését, feltéve hogy a fogyasztó 
utazását az eladó szervezte meg a fogyasztó 
vásárlásra való ösztönzése céljából.

(3) Az (1) bekezdés a következő 
szerződésekre nem alkalmazható:

(3) A 4. cikk rendelkezései ellenére az e 
cikk hatálya alá tartozó szerződésekre – a 3. 
cikk szerinti jogválasztás hiányában –
annak az országnak a joga irányadó, ahol a 
fogyasztó szokásos tartózkodási helye 
található, ha a szerződést az e cikk (2)
bekezdésében leírt körülmények között 
kötik meg.

a) szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződések, ha a szolgáltatást a fogyasztó 
számára kizárólag a szokásos tartózkodási 
helye szerinti országtól eltérő országban 
nyújtják;
b) fuvarozási szerződések, kivéve az 1990. 
június 13-i 90/314/EGK irányelv szerinti 
szervezett utazásra vonatkozó 
szerződéseket;
c) ingatlannal kapcsolatos dologi jogra 
vagy ingatlan használatával kapcsolatos 
jogra vonatkozó szerződések, kivéve az 
1994. október 26-i 94/47/EK irányelv 
szerinti, időben megosztott használati 
joggal kapcsolatos szerződéseket.

Or. en
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Indokolás

A módosítás az 5. cikk Bizottság által javasolt új változata helyébe a Római Egyezmény 5. 
cikkét lépteti. Először is figyelembe kell venni, hogy a Római Egyezmény szövege tudomásunk 
szerint nem okozott semmilyen problémát a gyakorlatban. Másodszor felhozható érvként, 
hogy az új szöveg elriaszthatja a kereskedőket, különösen a kkv-kat az internetes 
kereskedelmet szolgáló weblapok működtetésétől és attól, hogy ügyletekbe fogjanak más 
országok fogyasztóival, mivel ez azzal járna számukra, hogy az EU összes tagállamának 
jogrendszerével foglalkozniuk kellene. Ez aligha egyeztethető össze az egységes piac 
célkitűzéseivel. Ráadásul a Bizottság szövege megkülönböztető, mivel csak az EU 
tagállamaiban lévő fogyasztókra lenne alkalmazandó. Végezetül pedig a Bizottság 
hatásvizsgálat nélkül vezetett be egy új rendelkezést, ami pedig a rendelkezésnek a 
vállalatokra és a belső piacra gyakorolt potenciális hátrányos hatását figyelembe véve  
alapvető fontosságú lett volna.

Módosítás, előterjesztette: Maria Berger

Módosítás: 54
5. cikk

(1) A következő bekezdés szerinti és az 
abban foglaltaknak megfelelő fogyasztói 
szerződésekre azon ország joga irányadó, 
ahol a fogyasztó szokásos tartózkodási helye 
található.

(1) A következő bekezdés szerinti és az 
abban foglaltaknak megfelelő fogyasztói 
szerződésekre azon ország joga irányadó, 
ahol a fogyasztó szokásos tartózkodási helye 
található.

(2) Az (1) bekezdést azon szerződésekre kell 
alkalmazni, melyeket valamely tagállamban 
szokásos tartózkodási hellyel rendelkező
természetes személy, a fogyasztó, 
kereskedelmi vagy szakmai tevékenységén 
kívül eső céllal köt egy olyan személlyel, a 
gyártóval vagy forgalmazóval, aki 
kereskedelmi vagy szakmai tevékenysége 
keretében jár el.

(2) Az (1) bekezdést azon szerződésekre kell 
alkalmazni, melyeket természetes személy, a 
fogyasztó, kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységén kívül eső céllal köt egy olyan 
személlyel, a gyártóval vagy forgalmazóval, 
aki kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenysége keretében jár el.

Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, 
hogy a szerződést olyan gyártóval vagy 
forgalmazóval kötötték, aki a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helyének 
tagállamában kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységet folytat, vagy ilyen 
tevékenysége bármilyen módon az említett 
tagállamra, illetve több ország között az 
említett tagállamra is irányul, és a szerződés 
az ilyen tevékenység körébe tartozik, kivéve, 
ha a gyártó vagy forgalmazó a fogyasztó 

Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, 
hogy a szerződést olyan gyártóval vagy 
forgalmazóval kötötték, aki a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helyének államában
kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet 
folytat, vagy ilyen tevékenysége bármilyen 
módon az említett államra, illetve több 
ország között az említett államra is irányul, 
és a szerződés az ilyen tevékenység körébe 
tartozik, kivéve, ha a gyártó vagy 
forgalmazó a fogyasztó szokásos 
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szokásos tartózkodási helyét nem ismerte, és 
ez nem a gondatlanságának tudható be. 

tartózkodási helyét nem ismerte, és ez nem a 
gondatlanságának tudható be. 

(3) Az (1) bekezdés a következő 
szerződésekre nem alkalmazható:

(3) A 2. cikk (1) bekezdésének hatálya alá 
tartozó, vállalatok és fogyasztók között 
létrejövő valamennyi szerződés tekintetében 
egy nem EU-tagállam jogának választása 
érvénytelennek tekintendő, ha ezáltal a 
fogyasztó elveszti a valamelyik EK-irányelv 
által biztosított védelmet, amennyiben

a) szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződések, ha a szolgáltatást a fogyasztó 
számára kizárólag a szokásos tartózkodási 
helye szerinti országtól eltérő országban 
nyújtják;

a) a szerződés kizárólag EU-tagállamokhoz 
kapcsolódik, vagy

b) fuvarozási szerződések, kivéve az 1990. 
június 13-i 90/314/EGK irányelv szerinti 
szervezett utazásra vonatkozó 
szerződéseket;

b) a fogyasztó szokásos tartózkodási helye 
egy tagállamban található, és teljesülnek a 
2. cikk (2) bekezdésének feltételei.

Az ehelyett alkalmazandó jog az (1) 
bekezdés tekintetében az általános 
szabályokból, a (2) bekezdés tekintetében 
pedig az 5. cikk (1) bekezdéséből vezethető 
le.

c) ingatlannal kapcsolatos dologi jogra 
vagy ingatlan használatával kapcsolatos 
jogra vonatkozó szerződések, kivéve az 
1994. október 26-i 94/47/EK irányelv 
szerinti, időben megosztott használati 
joggal kapcsolatos szerződéseket.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 55
5. cikk, (1) bekezdés

(1) A következő bekezdés szerinti és az 
abban foglaltaknak megfelelő fogyasztói 
szerződésekre azon ország joga irányadó, 
ahol a fogyasztó szokásos tartózkodási 
helye található.

(1) Egy természetes személy (a fogyasztó) 
által egy, a kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységének gyakorlása keretében 
eljáró másik személlyel (a gyártó vagy 
forgalmazó) kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységén kívül eső céllal kötött 
szerződésre annak az országnak a joga 
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irányadó, ahol a fogyasztó szokásos 
tartózkodási helye található, feltéve hogy:
a) a gyártó vagy forgalmazó abban az 
országban végzi kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységét, ahol a fogyasztó szokásos 
tartózkodási helye található; vagy
b) a gyártó vagy forgalmazó minden 
lehetséges eszközzel a szóban forgó 
országban fejti ki tevékenységét, vagy több 
országban, köztük a szóban forgó 
országban, és a szerződés e tevékenység 
körébe tartozik.
Ennek hiányában a fogyasztói szerződésre 
alkalmazandó jogra a 4. cikk szerint 
alkalmazandó jog az irányadó, a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helye szerinti ország 
jogának kötelező rendelkezéseire is 
figyelemmel.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 56
5. cikk, (1) bekezdés

(1) A következő bekezdés szerinti és az 
abban foglaltaknak megfelelő fogyasztói 
szerződésekre azon ország joga irányadó, 
ahol a fogyasztó szokásos tartózkodási helye 
található.

(1) A 3. cikk rendelkezései ellenére a 
következő bekezdés szerinti és az abban 
foglaltaknak megfelelő fogyasztói szerződés 
keretében a felek jogválasztása nem 
eredményezheti azt, hogy a fogyasztót 
megfosztják a szokásos tartózkodási helye 
szerinti ország jogának kötelező 
rendelkezései által nyújtott védelemtől.

Or. en

Indokolás

A fogyasztói szerződések tekintetében is fenn kell tartani az alkalmazandó jog szabad 
megválasztásának elvét. Az eredeti javaslat minden indok nélkül korlátozza a fogyasztó 
számára a szabad jogválasztást. Mindazonáltal a fogyasztói szerződésekben a szabad 
jogválasztással kapcsolatban rögzített záradék ellenére a közösségi vívmányok kötelező 
rendelkezéseit és a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam kötelező 
rendelkezéseit alkalmazni kell.
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Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 57
5. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A 4. cikk rendelkezéseinek ellenére és 
a 3. cikk szerinti jogválasztás hiányában a 
(2) bekezdés szerinti és az abban 
foglaltaknak megfelelő fogyasztói 
szerződésekre annak az országnak a joga 
irányadó, ahol a fogyasztó szokásos 
tartózkodási helye található.

Or. en

Indokolás

A fogyasztói szerződések tekintetében is fenn kell tartani az alkalmazandó jog szabad 
megválasztásának elvét. Azonban jogválasztás hiányában védeni kell a fogyasztót. Ez a 
legjobban a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogának alkalmazásával 
érhető el.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 58
5. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Az előszerződéses szakaszhoz tartozó 
valamennyi nyilatkozatot vagy ügyletet a 
szerződés alkotórészének kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Az előszerződéses szakaszra ugyanazt a jogot kell alkalmazni, mint magára a szerződésre, 
számos ebben a szakaszban tett cselekmény döntő szerepet játszik a fogyasztónak a szerződés 
aláírására való ösztönzésében. Ez a megoldás összhangban van a Tanács Róma II-ről szóló 
közös álláspontjának rendelkezéseivel.
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Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 59
5. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés

Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, 
hogy a szerződést olyan gyártóval vagy 
forgalmazóval kötötték, aki a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helyének 
tagállamában kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységet folytat, vagy ilyen 
tevékenysége bármilyen módon az említett 
tagállamra, illetve több ország között az 
említett tagállamra is irányul, és a szerződés 
az ilyen tevékenység körébe tartozik, kivéve, 
ha a gyártó vagy forgalmazó a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helyét nem ismerte, 
és ez nem a gondatlanságának tudható be. 

Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, 
hogy a szerződést olyan gyártóval vagy 
forgalmazóval kötötték, aki a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helyének 
tagállamában kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységet folytat, vagy ilyen 
tevékenysége bármilyen módon az említett 
tagállamra irányul. Az (1) bekezdés azokban 
az esetekben is alkalmazandó, amikor a 
gyártó vagy forgalmazó tudatosan felkéri a 
fogyasztót a szerződés megkötésére, 
miközben ez utóbbi a szokásos tartózkodási 
helye szerinti országon kívül tartózkodik, 
illetve amikor a gyártó vagy forgalmazó 
felkéri a fogyasztót, hogy utazzon egy másik 
országba, és a szerződést ott kötik meg. 

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk jelenlegi szövege láthatóan nem vonatkozik az olyan szerződésekre, amikor a 
vállalkozás felkéri a fogyasztó, hogy szerződéskötés céljából utazzon egy másik országba, 
illetve amikor a fogyasztót szabadsága közben keresi meg egy vállalat, és szerződéskötést 
javasol (pl. időben megosztott használat stb.).

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 60
5. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés

Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, 
hogy a szerződést olyan gyártóval vagy 
forgalmazóval kötötték, aki a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helyének 
tagállamában kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységet folytat, vagy ilyen 
tevékenysége bármilyen módon az említett 
tagállamra, illetve több ország között az 
említett tagállamra is irányul, és a szerződés 

Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, 
hogy a szerződést olyan gyártóval vagy 
forgalmazóval kötötték, aki a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helyének 
tagállamában kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységet folytat, vagy ilyen 
tevékenysége bármilyen módon az említett 
tagállamra, illetve több tagállamra irányul. 
Az (1) bekezdés azokban az esetekben is 
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az ilyen tevékenység körébe tartozik, kivéve, 
ha a gyártó vagy forgalmazó a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helyét nem ismerte, 
és ez nem a gondatlanságának tudható be. 

alkalmazandó, amikor a gyártó vagy 
forgalmazó tudatosan felkéri a fogyasztót a 
szerződés megkötésére, miközben ez utóbbi 
a szokásos tartózkodási helye szerinti 
országon kívül tartózkodik, illetve amikor a 
gyártó vagy forgalmazó felkéri a fogyasztót, 
hogy utazzon egy másik országba, és a 
szerződést ott kötik meg.

Or. en

Indokolás

Véleményem szerint ha az 5. cikk kollíziós szabályait nem alkalmazzák ezekre a 
forgatókönyvekre, az olyan kiskapukat hoz létre a jogszabályokban, amelyeket a vállalatok a 
fogyasztók kárára ki fognak használni.

Ezen túlmenően el kell hagyni azt a korlátozást, amely szerint „kivéve, ha a gyártó vagy 
forgalmazó a fogyasztó szokásos tartózkodási helyét nem ismerte, és ez nem a 
gondatlanságának tudható be”, mivel nincs rá szükség, és megtévesztő lehet. Az elfogadandó 
rendelet és a Brüsszel I. rendelet (annak 15. cikk (1) bekezdésének c) pontja) ismételt 
összehangolása fontos szerepet játszik a jogszabályok összhangjának biztosításában.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 61
5. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés

Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, 
hogy a szerződést olyan gyártóval vagy 
forgalmazóval kötötték, aki a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helyének 
tagállamában kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységet folytat, vagy ilyen 
tevékenysége bármilyen módon az említett 
tagállamra, illetve több ország között az 
említett tagállamra is irányul, és a szerződés 
az ilyen tevékenység körébe tartozik, 
kivéve, ha a gyártó vagy forgalmazó a 
fogyasztó szokásos tartózkodási helyét nem 
ismerte, és ez nem a gondatlanságának 
tudható be. 

Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, 
hogy a szerződést olyan gyártóval vagy 
forgalmazóval kötötték, aki a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helyének 
tagállamában kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységet folytat, vagy ilyen 
tevékenysége tevőleges magatartással az 
említett tagállamra, illetve több ország 
között az említett tagállamra is irányul, és a 
szerződés egy ilyen magatartás eredménye, 
kivéve, ha a gyártó vagy forgalmazó a 
fogyasztó szokásos tartózkodási helyét nem 
ismerte, és ez nem a gondatlanságának 
tudható be

Or. en
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Indokolás

A javasolt módosítás hiányában a rendeletet úgy is lehetne értelmezni, hogy az a kereskedő, 
aki az interneten kereskedik, köteles a fogyasztó szerinti tagállam jogával összhangban 
jogorvoslatot biztosítani a fogyasztónak, még akkor is, ha a kereskedő tevékenysége nem 
tudatosan erre a tagállamra irányul. Vannak olyan alkalmak, amikor a kereskedő nem ismeri 
a fogyasztó szerinti tagállamot az ügylet lebonyolításakor. Ez különösen akkor fordul elő, 
amikor kkv-k használnak weblapot termékeik reklámozására.

E módosítás értelmében a kereskedők csak akkor kötelesek a fogyasztó  tagállamának jogával 
összhangban eljárni, ha tevőlegesen, nem pedig véletlenül célozták azt meg. E módosítás 
hiányában a kereskedők arra kényszerülnének, hogy csak saját tagállamukban hozzanak létre 
e-üzletágat, illetve kifejezetten csak azt célozzák meg ezzel a tevékenységgel. Ez korlátozná a 
fogyasztók választási lehetőségeit és aláásná a belső piacot.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 62
5. cikk, (3) bekezdés

(3) Az (1) bekezdés a következő 
szerződésekre nem alkalmazható:

törölve

a) szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződések, ha a szolgáltatást a fogyasztó 
számára kizárólag a szokásos tartózkodási 
helye szerinti országtól eltérő országban 
nyújtják;
b) fuvarozási szerződések, kivéve az 1990. 
június 13-i 90/314/EGK irányelv szerinti 
szervezett utazásra vonatkozó 
szerződéseket;
c) ingatlannal kapcsolatos dologi jogra 
vagy ingatlan használatával kapcsolatos 
jogra vonatkozó szerződések, kivéve az 
1994. október 26-i 94/47/EK irányelv 
szerinti, időben megosztott használati 
joggal kapcsolatos szerződéseket.

Or. en

Indokolás

Nem látok semmilyen olyan hathatós indokot, amely alátámasztaná egyes fogyasztói
szerződések kizárását az 5. cikk szabályozása alól. Az áruk szállítására és szolgáltatások 
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nyújtására irányuló valamennyi szerződésre ugyanazt a szabályt kell alkalmazni. Ezenkívül a 
joghatóságról és a határozatok végrehajtásáról szóló Brüsszel I. rendelet (44/2001/EK 
rendelet) sem zár ki szerződéstípusokat a szabályok alól, kivéve a szállítási szerződéseket. 
Biztosítani kell az összhangot a Brüsszel I. rendelettel. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy az 
interneten megkötött szállítási szerződéseknek szintén az 5. cikk szabályozását kellene 
követnie.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 63
5. cikk, (3) bekezdés, a) pont

a) szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződések, ha a szolgáltatást a fogyasztó 
számára kizárólag a szokásos tartózkodási 
helye szerinti országtól eltérő országban 
nyújtják;

törölve

Or. en

Indokolás

Az áruk szállítására és szolgáltatások nyújtására irányuló valamennyi szerződésre ugyanazt a 
szabályt kell alkalmazni, azaz a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogát. 
Ezenkívül a joghatóságról és a határozatok végrehajtásáról szóló Brüsszel I. rendelet 
(44/2001/EK rendelet) sem zár ki szerződéstípusokat a szabályok alól, kivéve a szállítási 
szerződéseket.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 64
5. cikk, (3) bekezdés, b) pont

b) fuvarozási szerződések, kivéve az 1990. 
június 13-i 90/314/EGK irányelv szerinti 
szervezett utazásra vonatkozó szerződéseket;

b) fuvarozási szerződések, kivéve az 1990. 
június 13-i 90/314/EGK irányelv szerinti 
szervezett utazásra vonatkozó szerződéseket,
illetve az autóbérléssel kapcsolatos 
szerződések;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 65
5. cikk, (3) bekezdés, c) pont

c) ingatlannal kapcsolatos dologi jogra 
vagy ingatlan használatával kapcsolatos 
jogra vonatkozó szerződések, kivéve az 
1994. október 26-i 94/47/EK irányelv 
szerinti, időben megosztott használati 
joggal kapcsolatos szerződéseket.

törölve

Or. en

Indokolás

Jobban meg kell fontolni e szerződéstípus kizárását, amelyet abból a szempontból kell 
vizsgálni, hogy egyre több uniós állampolgár vásárol ingatlanokat a szokásos tartózkodási 
helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, gyakran olyan közvetlen reklámok vagy más 
tevékenységek eredményeképpen, amelyeket a szokásos tartózkodási helye szerinti 
tagállamban végeztek. 

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 66
5. cikk, (3) bekezdés, c) pont

c) ingatlannal kapcsolatos dologi jogra vagy 
ingatlan használatával kapcsolatos jogra
vonatkozó szerződések, kivéve az 1994. 
október 26-i 94/47/EK irányelv szerinti, 
időben megosztott használati joggal 
kapcsolatos szerződéseket;

(c) ingatlannal kapcsolatos dologi jog vagy 
ingatlan használatával kapcsolatos jog 
gyakorlására vonatkozó szerződések, kivéve 
az 1994. október 26-i 94/47/EK irányelv 
szerinti, időben megosztott használati joggal 
kapcsolatos szerződéseket.

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 67
5. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A megállapodás szerinti 
alapszolgáltatást és az azt követő 
kapcsolódó szolgáltatásokat szabályozó 
szerződésekre, illetve több egymást követő, 
azonos típusú és időben összekapcsolt 
szerződésekre az (1) bekezdés szerinti első 
megállapodásra alkalmazandó jog az 
irányadó.

Or. de

Indokolás

A rendeletben figyelembe kell venni azt, hogy bizonyos körülmények között az üzleti 
kapcsolatok hosszú távra köttetnek, és egy keretszerződést számos egyedi szerződés követhet 
(pl. átutalási szerződések egy elszámolási számláról szóló szerződés keretében). Annak 
megelőzése érdekében, hogy megváltozzon az egyedi szerződésekre alkalmazandó jog, ha a 
fogyasztó a keretszerződés időtartama alatt módosítja szokásos tartózkodási helyét, az 
alkalmazandó jog egyedül a keretszerződéstől mint „első megállapodástól” függhet, a 
fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 
90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról 
szóló, 2002. szeptember 23-I  2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (2) 
bekezdése első mondatának analógiájára. Ez figyelembe veszi, hogy az uniós állampolgárok 
például munkavállalás céljából gyakran változtatják szokásos tartózkodási helyüket az EU-n 
belül. 

Módosítás, előterjesztette: Maria Berger

Módosítás: 68
5a. cikk, (új)

5a. cikk
(1) A (2) és (4) bekezdés eltérő 
rendelkezésének hiányában a biztosítási 
szerződésre annak az országnak a joga 
irányadó, ahol a biztosított szokásos 
tartózkodási helye található.
(2) Amennyiben kötelező biztosítást kötni, a 
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biztosítási szerződésre annak az országnak 
a joga irányadó, amely kötelezővé teszi a 
biztosítás megkötését.
(3) Az (1) bekezdés ellenére a felek a 3. 
cikkel összhangban választhatják azt, hogy 
a szerződésükre a kockázat helye szerinti 
ország joga legyen az irányadó. Azonban az 
5. cikk (1) bekezdését az abban 
megállapítottak szerint kell alkalmazni a 
fogyasztó és a gyártó vagy forgalmazó 
között létrejött szerződésre.
(4) Az (1)–(3) bekezdést nem kell 
alkalmazni a módosított 88/357/EGK1

tanácsi irányelvben és 90/618/EGK2

tanácsi irányelvben meghatározott 
viszontbiztosítási szerződésekre és 
nagymértékű kockázatokra vonatkozó 
szerződésekre.
________________
1 A Tanács 1988. június 22-i második irányelve 
(88/357/EGK) az életbiztosítás körén kívül eső 
közvetlen biztosításokra vonatkozó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról és a szolgáltatásnyújtás 
szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő 
rendelkezések megállapításáról, valamint a 
73/239/EGK irányelv módosításáról (HL L 172., 
1988.7.4., 1. o.). A legutóbb a 2005/14/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HJ L 149., 
2005.6.11., 14. o) módosított irányelv.
2 A Tanács 1990. november 8-i 90/618/EGK 
irányelve az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen 
biztosítási tevékenységekre vonatkozó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 73/239/EGK és 88/357/EGK 
irányelvnek elsősorban a gépjármű-
felelősségbiztosítás tekintetében történő 
módosításáról (HL L 330.,1990.11.29., 44. o.).

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 69
6. cikk, (2) bekezdés, a) pont
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a) azon ország joga, ahol vagy ahonnan a 
munkavállaló a szerződés teljesítéseként 
rendszerint a munkáját végzi. A 
munkavégzés szokásos helyén nem változtat 
az, hogy a munkavállaló a munkáját 
ideiglenesen egy másik országban végzi. 
Egy másik országban való munkavégzés 
akkor tekintendő ideiglenesnek, ha 
feladatának külföldön történő teljesítése után 
a munkavállalónak származási országában 
újból fel kell vennie a munkát. Az, hogy a 
munkavállaló az eredeti munkáltatóval 
vagy egy olyan munkáltatóval, aki 
ugyanazon vállalatcsoporthoz tartozik, mint 
az eredeti munkáltató, új munkaszerződést 
köt, nem zárja ki, hogy a munkáltató 
ideiglenesen egy másik országban végezze 
munkáját;

a) azon ország joga, ahol vagy ahonnan a 
munkavállaló a szerződés teljesítéseként 
rendszerint a munkáját végzi. A 
munkavégzés szokásos helyén nem változtat 
az, hogy a munkavállaló a munkáját 
ideiglenesen egy másik országban végzi. 
Egy másik országban való munkavégzés 
akkor tekintendő ideiglenesnek, ha 
meghatározott feladatának külföldön történő 
teljesítése után a munkavállalónak 
származási országában újból fel kell vennie 
a munkát. A feleknek a jövőbeli 
visszatéréssel és a munkaviszony 
folytatásával kapcsolatos szándéka az egyik 
olyan tényező, amelyet a kiküldetés 
ideiglenes jellegének értékelésekor 
figyelembe kell venni.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Maria Berger

Módosítás: 70
6. cikk, (2) bekezdés, ab) pont (új)

ab) Az a) és ab) pont alkalmazásában a 
munkavégzés helyét nem tekintik 
megváltozottnak, ha a munkavállalót 
ideiglenes foglalkoztatják egy másik 
országban. A másik országban végzett 
munka ideiglenesnek tekintendő, ha a 
munkavállaló feladatának külföldön 
történő teljesítése után várhatóan újból 
felveszi a munkát a származási országában. 

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat a) pontjába kerülő szöveg tartalmában a Római Egyezmény 
rendelkezései tükröződnek. A „feladat” kifejezés pontosítja, hogy a másik országban végzett 
ideiglenes tevékenységet szűken kell értelmezni. 
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Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 71
6. cikk, (2) bekezdés, b) pont 

b) amennyiben a munkavállaló a munkáját 
rendszerint nem ugyanazon országban vagy 
országból végzi, vagy ha munkáját 
rendszerint olyan helyen végzi, mely nem 
tartozik nemzeti felségterület alá, úgy az 
azon telephely szerinti ország joga, ahol a 
munkavállalót alkalmazták.

b) amennyiben a munkavállaló a munkáját 
rendszerint nem ugyanazon országban vagy 
országból végzi, vagy ha munkáját 
rendszerint olyan helyen végzi, mely nem 
tartozik nemzeti felségterület alá, úgy az 
azon telephely szerinti ország joga, ahol a 
munkavállalót foglalkoztatták.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 72
6. cikk, (3) bekezdés

(3) A (2) bekezdés szerinti jog alkalmazása 
megtagadható, ha a körülmények 
összessége arra utal, hogy a 
munkaszerződés egy másik országgal 
szorosabb kapcsolatban áll; ebben az esetben 
e másik ország joga alkalmazandó.

(3) A (2) bekezdés szerinti jog alkalmazása 
kivételes esetben megtagadható, ha az 
említett jog alkalmazása nyilvánvalóan 
célszerűtlen, és ha a munkaszerződés egy 
másik országgal egyértelműen szorosabb 
kapcsolatban áll; ebben az esetben e másik 
ország joga alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Maria Berger

Módosítás: 73
6a. cikk, (új)

6a. cikk
A 3. cikk ellenére a ingatlanok bérbeadása 
esetén a felek jogválasztása nem 
eredményezheti azt, hogy a bérlőt 
megfosztják az ingatlan helye szerinti 
ország jogának kötelező rendelkezései által 
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nyújtott védelemtől.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 74
8. cikk

(1) A kötelező rendelkezés olyan 
rendelkezés, melynek betartását valamely 
ország politikai, szociális vagy gazdasági 
rendjének megőrzése szempontjából döntő 
fontosságúnak ítéli, és megköveteli a 
hatálya alá eső valamennyi tényállásra 
történő alkalmazását, függetlenül attól, hogy 
e rendelet a szerződésre mely jog 
alkalmazását írja elő.

(1) A kötelező rendelkezés olyan 
rendelkezés, melynek betartását valamely 
ország politikai, szociális vagy gazdasági 
rendjének megőrzése szempontjából 
szükségesnek ítéli, és megköveteli a hatálya 
alá eső valamennyi tényállásra történő 
alkalmazását, függetlenül attól, hogy e 
rendelet a szerződésre mely jog alkalmazását 
írja elő.

(2) E rendelet rendelkezései nem sérthetik a 
megkeresett bíróság által alkalmazandó 
kötelező rendelkezéseket. 

(2) E rendelet rendelkezései nem sérthetik a 
megkeresett bíróság által alkalmazandó 
kötelező rendelkezéseket. 

(3) Figyelembe vehetők egy másik olyan 
ország jogának kötelező rendelkezései is, 
amellyel a tényállás szoros kapcsolatban 
áll. Annak vizsgálata során, hogy 
alkalmazni kell-e e szabályokat, az (1) 
bekezdésben foglalt 
fogalommeghatározással összhangban a 
bírónak azok jellegét és célját, valamint azt 
kell figyelembe vennie, hogy alkalmazásuk 
vagy nem alkalmazásuk milyen 
következményekkel járna az érintett 
kötelező rendelkezés által elérni kívánt 
célra, valamint a felekre.

Or. en

Indokolás

A „döntő fontosságú” melléknév helyett a „szükséges” kifejezést kell használni, hogy 
megfelelően minősítsék a kötelező jogszabályokat.

A 8. cikk (3) bekezdése megengedi, hogy a bíróságok a másik tagállam kötelező rendelkezéseit 
alkalmazzák. Ez a lehetőség az olyan esetek számának növekedéséhez vezetne, ahol 
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hatálytalanítanák az európai kollíziós szabályokat. E helyzetek elkerülése érdekében a 8. cikk 
(3) bekezdését törölni kell.

Módosítás, előterjesztette: Maria Berger

Módosítás: 75
8. cikk, (1) bekezdés

(1) A kötelező rendelkezés olyan 
rendelkezés, melynek betartását valamely 
ország politikai, szociális vagy gazdasági 
rendjének megőrzése szempontjából döntő 
fontosságúnak ítéli, és megköveteli a 
hatálya alá eső valamennyi tényállásra 
történő alkalmazását, függetlenül attól, hogy 
e rendelet a szerződésre mely jog 
alkalmazását írja elő.

(1) E cikk alkalmazásában kötelező 
rendelkezés olyan rendelkezés, melynek 
betartását valamely ország politikai, 
szociális vagy gazdasági rendjének 
megőrzése szempontjából szükségesnek 
ítéli, és megköveteli a hatálya alá eső 
valamennyi tényállásra történő alkalmazását, 
függetlenül attól, hogy e rendelet a 
szerződésre mely jog alkalmazását írja elő.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 76
10. cikk, (1) bekezdés

A módosítás csak a francia változatot érinti.

Or. fr

Indokolás

A 10. cikk (1) bekezdésének francia változatában a „l’agent'” szó jelentése nem világos. Az 
angol „agent” kifejezés a franciában a „ représentant” szónak felel meg; lényegében ezt a 
kifejezést használja a 10. cikk (1) bekezdésének német változata is: „Vertreter”. A francia 
szöveget ezért ennek megfelelően módosítani kell.

Módosítás, előterjesztette: Maria Berger

Módosítás: 77
10. cikk, (4) bekezdés

(4) E cikk (1)–(3) bekezdése ellenére, azon (4) E cikk (1)–(3) bekezdése ellenére, azon 
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szerződések, amelyek tárgya ingatlannal 
kapcsolatos dologi jog vagy ingatlan 
használatával kapcsolatos jog, az ingatlan 
fekvése szerinti ország jogában előírt 
kötelező formai követelmények alá 
tartoznak, ha e jog alapján az e rendelet 8. 
cikke szerinti kötelező rendelkezésekről van 
szó.

szerződések, amelyek tárgya ingatlannal 
kapcsolatos dologi jog vagy ingatlan 
használatával kapcsolatos jog, az ingatlan 
fekvése szerinti ország jogában előírt 
kötelező formai követelmények alá 
tartoznak, ha e jog alapján ilyen 
követelmények alkalmazandók a 
szerződéskötés helye szerinti országtól vagy 
a szerződésre irányadó jogtól függetlenül.

Or. de

Indokolás

Az ingatlanokkal kapcsolatos szerződéseknél nem a kötelező rendelkezésekre, hanem az 
ingatlan helye szerinti ország kötelező követelményeire kell hivatkozni.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 78
10. cikk, (4) bekezdés

(4) E cikk (1)–(3) bekezdése ellenére, azon 
szerződések, amelyek tárgya ingatlannal 
kapcsolatos dologi jog vagy ingatlan 
használatával kapcsolatos jog, az ingatlan 
fekvése szerinti ország jogában előírt 
kötelező formai követelmények alá 
tartoznak, ha e jog alapján az e rendelet 8. 
cikke szerinti kötelező rendelkezésekről van 
szó.

(4) E cikk (1)–(3) bekezdése ellenére, azon 
szerződések, amelyek közhitelű 
nyilvántartásokba kívánnak bejegyezni 
vagy átíratni, azon ország jogában előírt 
formai szabályok alá tartoznak, amelynek 
fennhatósága alatt a közhitelű 
nyilvántartást vezetik. 

Or. it

Indokolás

A közösségi jog elismeri a közhitelű nyilvántartások jelentőségét és szerepét a bejegyzett 
vagyontárgyak biztonságos forgalmazásának szavatolásában (lásd az 1346/2000/EK rendelet 
12. és 14. cikkét).

A közbizalom védelme, az egyes rendszeres sajátos technikai szabályai és a szerződések 
közhitelű nyilvántartásokba való bejegyzésének következményei (mindenekelőtt az ilyen 
vagyontárgyak tulajdonosa jogainak harmadik felekkel szemben történő végrehajthatósága és 
a következő jogutód általi vásárlással kapcsolatos biztonság) miatt csak a nyilvántartást 
vezető tagállam joga szerint megkövetelt formában elkészített dokumentumok vehetők 
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nyilvántartásba.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 79
10. cikk, (4) bekezdés

(4) E cikk (1)–(3) bekezdése ellenére, azon 
szerződések, amelyek tárgya ingatlannal 
kapcsolatos dologi jog vagy ingatlan 
használatával kapcsolatos jog, az ingatlan 
fekvése szerinti ország jogában előírt 
kötelező formai követelmények alá 
tartoznak, ha e jog alapján az e rendelet 8. 
cikke szerinti kötelező rendelkezésekről van 
szó.

(4) E cikk (1)–(3) bekezdése ellenére, azon 
szerződések, amelyek tárgya ingatlannal 
kapcsolatos dologi jog vagy ingatlan 
használatával kapcsolatos jog, az ingatlan 
fekvése szerinti ország jogában előírt 
kötelező formai követelmények alá 
tartoznak.

Or. fr

Indokolás

Az ingatlannal kapcsolatos dologi jogra vagy ingatlan használatával kapcsolatos jogra 
vonatkozó szerződések tekintetében a 10. cikk (4) bekezdése csak az ingatlan fekvése szerinti 
ország formai követelményeinek alkalmazását engedi meg, amennyiben ezek a követelmények 
kötelező rendelkezések e rendelet értelmében. A két típusú szabály összekapcsolása, amely 
eltérést jelent a Római Egyezménytől, jogilag nem helyes. A kötelező rendelkezések célja az 
ország politikai, társadalmi és gazdasági szervezetének védelme, míg a formai követelmények 
magas szintű jogbiztonságot teremtenek, ezzel védve a szerződés feleit és a harmadik feleket. 
Ezért törölni kell a kötelező rendelkezésekre való hivatkozást.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 80
13. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A járulékos jogok átadására (köztük, 
de nem kizárólag, a hitelbiztosíték, jelzálog, 
kezesség vagy garancia) vagy az 
engedményes ezen járulékos jogok 
engedményezése iránti jogára a szerződésre 
alkalmazandó jog az irányadó, ha pedig a 
járulékos jogok birtokosa harmadik fél, 
akkor az a jog, amely a harmadik fél 
kötelezettségeire vonatkozik.
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Or. en

Indokolás

Erőteljes igény fogalmazódott meg arra, hogy pontosítsák és harmonizálják a járulékos 
jogokra alkalmazandó kollíziós szabályokat. Ez különösen érvényes az olyan szerződéses 
viszonyokra, amelyek valódi átruházás keretében történő értékpapírosítási műveletek részét 
képezik, ahol a különleges célú gazdasági egység (SPV) jogot szerez az engedményezett 
hitelre vagy követelésre. Az a kérdés, hogy az SPV szerez-e, és ha igen, milyen mértékben 
szerez jogot az ilyen jogokhoz kapcsolódó hitelbiztosítékokra vagy jelzálogra, nagy 
jelentőséggel bír a befektetők és hitelminősítő intézetek számára. A kollíziós szabályok 
jogbiztonságot teremtenek, és csökkentik a jogi átvilágítás és a peres ügyek költségét.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 81
22. cikk

E rendelet nem érinti az Európai 
Közösségek intézményei által hozott olyan 
jogi aktusok alkalmazását vagy elfogadását, 
melyek: 

a) meghatározott területeken a szerződéses 
kötelezettségekre vonatkozó kollíziós 
szabályokat tartalmaznak; a jelenleg 
hatályban lévő ilyen jogi aktusok 
felsorolását az I. melléklet tartalmazza;
b) szerződéses kötelezettségeket 
szabályoznak, és a felek akarata értelmében 
olyan tényállásokra alkalmazandók, melyek 
esetén több ország joga is alkalmazható 
lenne;
c) a belső piac megfelelő működését 
elősegítő szabályokat tartalmaznak, 
amennyiben e szabályok nem 
alkalmazhatók együttesen a nemzetközi 
magánjogi szabályok által meghatározott 
jogra.

E rendelet nem érinti a közösségi jog azon 
rendelkezéseit, amelyek egyes esetekben 
megoldják a szerződéses kötelezettségekre 
irányadó jogszabályok kollízióját.

Indokolás

A egységesség érdekében a Róma I. rendelkezéseit összhangba kell hozni a Róma II-ről szóló 
közös állásponttal.
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Módosítás, előterjesztette: Maria Berger

Módosítás: 82
22. cikk, b) pont

b) szerződéses kötelezettségeket 
szabályoznak, és a felek akarata értelmében 
olyan tényállásokra alkalmazandók, melyek 
esetén több ország joga is alkalmazható 
lenne;

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Maria Berger

Módosítás: 83
22. cikk, c) pont

c) a belső piac megfelelő működését
elősegítő szabályokat tartalmaznak, 
amennyiben e szabályok nem alkalmazhatók 
együttesen a nemzetközi magánjogi 
szabályok által meghatározott jogra.

(c) a belső piac megfelelő működéséhez való 
hozzájárulást célzó szabályokat 
tartalmaznak, amennyiben ezek nem 
alkalmazhatók a nemzetközi magánjog 
szabályaiból származó joggal 
összefüggésben.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 84
22a. cikk, (új)

22a. cikk
Legkésőbb […]-ig* a Bizottság a biztosítási 
ágazattal és más érdekelt felekkel folytatott 
részletes konzultációt követően jelentést
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé, amely azt vizsgálja, hogy a rendelet 
rendelkezzen-e a biztosítási szerződésekről, 
figyelembe véve a 88/357/EGK és 
2002/83/EK irányelvben előirányzott 
alapvető elveket1.
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A jelentéshez hatásvizsgálatot kell csatolni. 
Adott esetben a jelentés módosítási 
javaslatokat tartalmaz a rendelettel 
kapcsolatban.
______________
*

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 
november 5-i  2002/83/EK irányelve az 
életbiztosításról (HL L 345., 2002.12.19, 1. o.). A 
legutóbb a 2005/68/EK irányelvvel (HL L 323., 
2005.12.9., 1. o.) módosított irányelv.

Or. en

Indokolás

A biztosítási szerződésekre alkalmazandó jog jelenlegi rendszerét az 1988. június 22-i 
88/357/EGK második tanácsi irányelv és a 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv állapítja meg. Ezen irányelvek rendelkezéseinek a nemzeti jogba való átültetése miatt 
a fogyasztóknak és vállalatoknak különböző lehetőségeik vannak a jogválasztásra. A 
rendelettel lehetőség nyílna a jelenlegi nemzeti eltérések harmonizálására és a jogbiztonság 
növelésére. Az uniós polgárok mobilitásának növekedésével és az egységes biztosítási piac 
fokozódó integrációjával a biztosítási szerződés mindkét fele – biztosítók és biztosítottak –
számára rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 85
23a. cikk, (új)

23a. cikk
Legkésőbb […]-ig* a Bizottság a biztosítási 
ágazattal és más érdekelt felekkel folytatott 
részletes konzultációt követően jelentést
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé, amely azt vizsgálja, hogy a rendelet 
rendelkezzen-e a biztosítási szerződésekről, 
figyelembe véve az ágazati irányelvekben 
előirányzott alapvető elveket. A jelentéshez 
csatolni kell a bevezetett rendelkezések 
hatásvizsgálatát.
Adott esetben a jelentés módosítási 
javaslatokat tartalmaz a rendelettel 
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kapcsolatban.
__________________

** Az e rendelet hatálybalépésének időpontját  
követő két évvel kezdődő hatállyal.

Or. it

Indokolás

A biztosítási szerződésekre alkalmazandó jog jelenlegi rendszerét az 1988. június 22-i 
88/357/EGK második tanácsi irányelv és a 2002. november 5-i 2002/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv állapítja meg. Ezen irányelvek rendelkezéseinek a nemzeti 
jogba való átültetése miatt a fogyasztóknak és vállalatoknak különböző lehetőségeik vannak a 
jogválasztásra. A rendelettel lehetőség nyílna a jelenlegi nemzeti eltérések harmonizálására 
és a jogbiztonság megvalósítására. Az uniós polgárok mobilitásának növekedésével és az 
egységes biztosítási piac fokozódó integrációjával sajátosságaiktól függően a biztosítási 
szerződés mindkét fele számára – biztosítók és biztosítottak – rugalmasságot kell biztosítani a 
biztosítási szerződésre irányadó jog megválasztásában.


