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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Maria Berger

Pakeitimas 32
7 konstatuojamoji dalis

7) Šalių laisvė pasirinkti taikytiną teisę turi 
būti kolizinių teisės normų, 
reglamentuojančių sutartines prievoles, 
sistemos pagrindas. 

7) Šalių laisvė pasirinkti taikytiną teisę turi 
būti kolizinių teisės normų, 
reglamentuojančių sutartines prievoles, 
sistemos pagrindas. Ši laisvė apima 
galimybę kaip taikytiną teisę rinktis 
tarptautiniu mastu pripažintos materialinės 
sutarčių teisės principus ir taisykles. Vis 
dėlto, kad tokius principus ir taisykles būtų 
galima taikyti, jie turi atitikti tam tikrus 
minimalius standartus ir jiems turi būti 
taikomi laisvės rinktis apribojimai, 
nustatyti šio reglamento 5–7 straipsniuose.
Jie turėtų būti nustatyti nepriklausomos, 
nešališkos ir neutralios institucijos; jų 
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turinys turėtų būti suderintas ir tam 
tikromis privalomosiomis nuostatomis 
apsaugotas nuo galimo išsisukinėjimo arba 
piktnaudžiavimo; ir jie turėtų 
reglamentuoti teises ir prievoles pagrįstai 
išsamiu būdu. Šias sąlygas atitinka, pvz., 
Tarptautinio privatinės teisės unifikavimo 
instituto (UNIDROIT) tarptautinių 
prekybos sutarčių principai.

Or. de

Pagrindimas

Pridėtas tekstas susijęs su iš dalies pakeista 3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa.

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 33
7 konstatuojamoji dalis

7) Šalių laisvė pasirinkti taikytiną teisę turi 
būti kolizinių teisės normų, 
reglamentuojančių sutartines prievoles, 
sistemos pagrindas. 

7) Šalių laisvė pasirinkti taikytiną teisę turi 
būti kolizinių teisės normų, 
reglamentuojančių sutartines prievoles, 
sistemos pagrindas. Ši laisvė apima 
galimybę kaip taikytiną teisę rinktis 
tarptautiniu mastu pripažintos materialinės 
sutarčių teisės principus ir taisykles ir 
Bendrijos teisės aktų leidėjo nustatytus 
materialinės sutarčių teisės principus ir 
taisykles.

Or. de

Pagrindimas

Pridėtas tekstas susijęs su iš dalies pakeista 3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa.

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 34
10 konstatuojamoji dalis

10) Kalbant ypač apie vartojimo sutartis, 
kolizinė norma turi padėti sumažinti su 

(10) Kalbant ypač apie vartojimo sutartis, 
visada turėtų būti taikomos privalomosios 
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ginčų (dažnai dėl nedidelių sumų) 
nagrinėjimu susijusias išlaidas ir atsižvelgti 
į nuotolinės prekybos metodų raidą. 
Siekiant suderinamumo su Reglamentu 
Nr. 44/2001/EB, turi būti daroma nuoroda į 
„veiklos susiejimo“ sąvoką, kaip vartotoją 
apsaugančios priemonės taikymo sąlygą, 
kuri turi būti vienodai aiškinama abiejuose 
dokumentuose, turint omenyje tai, kad 
bendroje Tarybos ir Komisijos deklaracijoje  
dėl Reglamento Nr. 44/2001/EB 15 
straipsnio tvirtinama, jog norint, kad būtų 
taikoma 15 straipsnio 1 dalies c pastraipa, 
„įmonė turi susieti savo veiklą su valstybe
nare, kurioje yra vartotojo nuolatinė 
gyvenamoji vieta, arba su keliomis 
valstybėmis, įskaitant šią valstybę narę, o 
sutartis turi būti priskiriama tokios veiklos 
sričiai“. Šioje deklaracijoje taip pat 
primenama, kad „vien to, kad tam tikra 
interneto svetainė [būtų] prieinama, 
neužtenka, kad būtų taikomas 15 
straipsnis; reikia, kad šioje interneto 
svetainėje būtų raginama sudaryti 
nuotolines sutartis ir kad sutartis iš tikrųjų 
būtų sudaryta nuotoliniu būdu bet kokiomis 
priemonėmis. Šiuo atžvilgiu interneto 
svetainės naudojama kalba ar valiuta nėra 
tinkami kriterijai“.

nuostatos tos valstybės narės, kurioje 
vartotojas nuolat gyvena. Tačiau laisvės 
rinktis taikytiną teisę principas taip pat 
taikomas ir vartojimo sutartims. Siekiant 
atsižvelgti į nuotolinės prekybos metodų 
raidą, reikėtų imtis priemonių užtikrinti, 
kad kai sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, 
valstybės narės, kurioje vartotojas nuolat 
gyvena, privalomųjų vartotojų apsaugos 
nuostatų taikymas nepriklausytų vien nuo 
to, kad tam tikra interneto svetainė [būtų] 
prieinama. Svarbiau tai, kad pardavėjo 
požiūris į sutarčių sudarymą nuotoliniu 
būdu būtų teigiamas.

Or. de

Pagrindimas

Laisvės rinktis taikytiną teisę principas taip pat turėtų būti taikomas ir vartojimo sutartims.
Bet turėtų būti atsižvelgta į tai, kad vartotojas yra silpnesnioji šalis. Taigi sudarant vartojimo 
sutartis turėtų būti atsižvelgta į esamas Europos ir valstybių narių privalomąsias vartotojų 
apsaugos nuostatas. 
Reikia paaiškinti nuotolinės prekybos raidą. Siekiant visapusiškai išnaudoti nuotolinės 
prekybos potencialą, reikia imtis veiksmų užtikrinti, kad valstybės narės, kuriai nebuvo skirtas 
internetinis pasiūlymas, vartotojo internete sudaryta sutartis nelemtų taikymo privalomųjų 
vartotojų apsaugos taisyklių tos valstybės narės, kurioje vartotojas nuolat gyvena. Kitaip dėl 
didesnių išlaidų ypač MVĮ kiltų pavojus, kad e. verslo sprendimai būtų numatyti tik vienintelei 
valstybei narei.  
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Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 35
11 konstatuojamoji dalis

(11) Kalbant apie individualią darbo sutartį, 
kolizinė norma turi padėti nustatyti esminių 
darbo santykių svarumą. Ši norma 
nepažeidžia šalies, į kurią komandiruotas 
darbuotojas, privalomųjų teisės nuostatų, 
kurių taikymas numatytas 1996 m. gruodžio 
16 d. Direktyvoje 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje.

(11) Kalbant apie individualią darbo sutartį, 
šis reglamentas turi padėti nustatyti esminių 
darbo santykių svarumą. Šis esmės 
pripažinimo principas taip pat turėtų būti 
taikomas nustatant realų sutartinių 
santykių pobūdį. Ši norma nepažeidžia 
šalies, į kurią komandiruotas darbuotojas, 
privalomųjų teisės nuostatų, kurių taikymas 
numatytas 1996 m. gruodžio 16 d. 
Direktyvoje 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje.
Valstybės narės turi užtikrinti, kad ši 
direktyva būtų tinkamai įgyvendinama.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią strategijai, skirtai nesilaikant darbo teisės įgyti konkurencinį 
pranašumą, reikia pripažinti dalyko esmę, o ne išorinius dalykus siekiant suprasti tikrą 
paslaugų teikėjo arba savarankiškai dirbančio asmens ir gavėjo arba vartotojo sutartinių 
santykių pobūdį.  

Formaliai reikėtų pataisyti 11 konstatuojamosios dalies formuluotę ir žodžius „kolizinė 
norma“ pakeisti žodžiais „šis reglamentas“.

Reikėtų ir toliau stengtis padidinti Direktyvos 96/71 dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sferoje veiksmingumą (informacijos įmonėms, administracinio bendradarbiavimo, 
priežiūros procedūrų veiksmingumo ir teisinių procedūrų pagerinimas).

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 36
1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Jis netaikomas visų pirma klausimams, 
susijusiems su pajamomis, muitais ir 
administraciniams klausimams.

Jis netaikomas visų pirma klausimams, 
susijusiems su pajamomis, muitais ir 
administraciniams klausimams arba turint
mintyje valstybės atsakomybę už veiksmus 
ir neveikimą vykdant valstybės valdžią (acta 
iure imperii).
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Or. fr

Pagrindimas

Siūloma, kad į šio reglamento, kuris turi būti susijęs tik su atvejais, kuriuos reglamentuoja 
privatinė teisė, reguliavimo sritį ypač neįeitų administracinė teisė. Siekiant užtikrinti 
nuoseklumą, formuluotė paimta iš bendrosios pozicijos dėl reglamento Roma II. 

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 37
1 straipsnio 2 dalis, b punktas

b) prievolėms, kylančioms iš šeimyninių 
santykių arba santykių, kurie pagal jiems 
taikytiną teisę turi panašų poveikį, įskaitant 
išlaikymo prievoles;

b) prievolėms, kylančioms iš šeimyninių 
santykių arba santykių, kurie pagal jiems 
taikytiną teisę turi lyginamąjį poveikį, 
įskaitant išlaikymo prievoles;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 38
1 straipsnio 2 dalies c punktas

c) prievolėms, kylančioms iš santuokinių 
ryšių ar nuosavybės sistemų, kurie pagal 
jiems taikytiną teisę turi panašų poveikį 
santuokai, testamentams ir paveldėjimui;

c) prievolėms, kylančioms iš santuokinių 
ryšių ar nuosavybės sistemų, kurie pagal 
jiems taikytiną teisę turi lyginamąjį poveikį 
santuokai ir paveldėjimui;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 39
1 straipsnio 2 dalies d punktas

d) prievolėms, kylančioms iš vekselių, čekių, 
skolinių įsipareigojimų ir kitų apyvarčiųjų 
priemonių, jei iš šių kitų apyvarčiųjų 
priemonių kylančias prievoles lemia jų 
apyvartumo savybės;

d) prievolėms, kylančioms iš vekselių, čekių, 
skolinių įsipareigojimų ir visų kitų 
apyvarčiųjų priemonių, jei iš šių kitų 
apyvarčiųjų priemonių kylančias prievoles 
lemia jų apyvartumo savybės, įskaitant tas 
prievoles, kurias lemia sutartys dėl 
finansinių priemonių, kuriomis leista 



AM\642976LT.doc PE 382.371v01-00 6/33 AM\

LT

prekiauti reguliuojamoje rinkoje pagal 
2004 m. balandžio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių 
rinkų1, ir susijusias nuosavybės teises;
_____________
1 OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

Or. fr

Pagrindimas
Būtina į reglamento Roma I reguliavimo sritį aiškiai neįtraukti operacijų, kurias 
reglamentuoja teisės aktai dėl prekybos biržoje, nes šias operacijas jau reglamentuoja 
išsamūs ir specialūs Bendrijos teisės aktai.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 40
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Pasirinkimas turi būti aiškus arba 
akivaizdžiai sąlygotas sutarties nuostatų, 
šalių elgesio ar bylos apinkybių. Jeigu šalys 
susitarė dėl valstybės narės teismo ar 
teismų, kuriuose bus sprendžiami iš 
sutarties kilę ar kilsiantys ginčai, daroma 
prielaida, kad jos taip pat susitarė dėl šios 
valstybės narės teisės pasirinkimo.

Pasirinkimas turi būti aiškus arba 
akivaizdžiai sąlygotas sutarties nuostatų, 
bylos aplinkybių ar kito objektyvaus 
elemento, pagal kurį galima būtų spręsti 
apie šalių valią.

Or. fr

Pagrindimas

Šiame pakeitime pateikiamas išsamesnis būsimo reglamento sąvokos „numanomas 
pasirinkimas“ apibūdinimas, grindžiamas tik objektyviais elementais, išdėstytais pagal jų 
svarbumo tvarką ir neįtraukiant sąvokos „šalių elgesys“. 

Atmetama prielaida, kad, jeigu šalys susitarė dėl valstybės narės teismo jurisdikcijos, tai 
reiškia, kad jos taip pat pasirinko šios valstybės narės teisę. Konkrečiu atveju ši prielaida 
lemtų tai, kad būtų abejojama esminiais čia taikomais tarptautinės privatinės teisės 
principais.
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Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 41
3 straipsnio 2 dalis

2. Šalys taip pat gali, kaip taikytiną teisę, 
pasirinkti tarptautiniu lygiu ar Bendrijoje 
pripažintus materialinės teisės principus ir 
taisykles.

Išbraukta.

Tačiau klausimai, susiję su šių principų ar 
taisyklių reglamentuojamais aspektais, 
kurių jie aiškiai neapibrėžia, bus 
sprendžiami atsižvelgiant į bendruosius 
principus, kuriais jie grindžiami, arba, jei 
tokių principų nėra, remiantis teise, 
taikytina šalims jos nepasirinkus, kaip 
nustatyta šiame reglamente.

Or. xm

Pagrindimas

Tarptautiniu lygiu ar Europos Bendrijoje pripažinti materialinės teisės principai ir taisyklės 
nepadėtų išspręsti visų klausimų, kurie gali kilti interpretuojant ar vykdant sutartį. Be to, 
galimybė pateikti nuorodą į bendruosius principus lemtų teisinį neapibrėžtumą. Visos sutartys 
turi būti reglamentuojamos pagal pripažintą ir patikimą nacionalinę teisinę tvarką, įskaitant 
baigtinį kodifikuotų taisyklių rinkinį.

Pakeitimą pateikė Maria Berger

Pakeitimas 42
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

2. Šalys taip pat gali, kaip taikytiną teisę, 
pasirinkti tarptautiniu lygiu ar Bendrijoje
pripažintus materialinės teisės principus ir 
taisykles.

2. Šalys taip pat gali, kaip taikytiną teisę, 
pasirinkti tarptautiniu lygiu pripažintus ar 
Bendrijos pagal EB sutarties 251 straipsnį 
priimtus materialinės sutarčių teisės 
principus ir taisykles.

Or. de

Pagrindimas

Nurodant bendrą pagrindų sistemą reikėtų visada aiškiai pabrėžti, kad ji yra ne tik 
pripažinta, bet ir priimta pagal tinkamą teisinę procedūrą.
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Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 43
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

2. Šalys taip pat gali, kaip taikytiną teisę, 
pasirinkti tarptautiniu lygiu ar Bendrijoje
pripažintus materialinės teisės principus ir 
taisykles.

2. Šalys taip pat gali, kaip taikytiną teisę, 
pasirinkti tarptautiniu lygiu pripažintus 
materialinės sutarčių teisės principus ir 
taisykles. Laisvei rinktis taikytiną teisę taip 
pat taikomi nustatyti Bendrijos teisės 
aktuose įtvirtintos materialinės sutarčių 
teisės principai. 

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti paaiškinta pakeistoje 7 konstatuojamojoje dalyje. Laisvės rinktis
taikytiną teisę principas turi apimti ir bendrą pagrindų sistemą. Nesvarbu, kad ši teisinė 
sistema dar neparengta, tačiau nuoroda į Bendrijos teisės aktus aiškiai parodo, kad 
atitinkamus teisės aktus Europos lygmeniu turi patvirtinti demokratiškai įteisintos institucijos.  

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 44
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Tačiau klausimai, susiję su šių principų ar 
taisyklių reglamentuojamais aspektais, kurių 
jie aiškiai neapibėžia, bus sprendžiami 
atsižvelgiant į bendruosius principus, 
kuriais jie grindžiami, arba, jei tokių 
principų nėra, remiantis teise, taikytina 
šalims jos nepasirinkus, kaip nustatyta šiame 
reglamente.

Tačiau klausimai, susiję su šių principų ar 
taisyklių reglamentuojamais aspektais, kurių 
jie aiškiai neapibėžia, bus sprendžiami 
remiantis teise, taikytina šalims jos 
nepasirinkus, kaip nustatyta šiame 
reglamente

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 45
3 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Nepažeisdamos Bendrijos teisės aktų ar 
lex fori privalomųjų nuostatų taikymo, 
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sutarties šalys gali pasirinkti taikyti 
sutartinės teisės taisykles ar principus, 
oficialiai priimtus Europos Parlamento ir 
Tarybos Bendrijos akte, paskelbtame 
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L 
serijoje, tuo momentu, kai šalys, 
rinkdamosi taikytinas taisykles ir principus, 
gyvena dviejose skirtingose valstybėse. 
Klausimai, susiję su šių taisyklių ar 
principų reglamentuojamais aspektais, 
kurių jie aiškiai neapibrėžia, bus 
sprendžiami atsižvelgiant į teisę, kurią 
pasirinko šalys, arba, jei tokios teisės nėra, 
atsižvelgiant į teisę, kuri nurodoma šiame 
reglamente.
Valstybės narės gali nuspręsti, kad tokios 
sutartys vienai iš šalių paprašius gali būti 
savaime nutrauktos, jei jos nėra 
tarptautinio pobūdžio ar jei jos buvo 
sudarytos pažeidžiant Bendrijos teisės aktų 
privalomąją nuostatą. 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 46
3 straipsnio 4 dalis

4. Kai visi tinkami tam tikro ginčo 
elementai nustatomi vienoje šalyje, šalių 
teisė pagal 1 ar 2 dalį pasirinkti kitos šalies 
teisę ir kartais teismą nepažeidžia šios 
šalies teisės nuostatų, nuo kurių pagal 
sutartį nukrypti neleidžiama (toliau –
privalomosios nuostatos).

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Laisvės apribojimas lemia neapibrėžtumą ir dėl to padidėja kruopštaus teisinio tyrimo ir 
bylinėjimosi išlaidos. Tai ypač taikoma sutartiniams santykiams finansų rinkose, kuriose itin 
dažnai naudojami gerai patikrinti standartiniai dokumentai siekiant suderinti produktus ir 
padidinti prekybą jais ir jų likvidumą. Šių standartinių produktų pavyzdžiai yra finansinės 
priemonės, pvz., obligacijos ir paskolos bei jų išvestiniai produktai – vertybinių popierių 
perpardavimo susitarimai ir vertybinių popierių skolinimas. Dabartinė 3 straipsnio 



AM\642976LT.doc PE 382.371v01-00 10/33 AM\

LT

formuluotė taip pat prieštarauja 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento Nr. 1346/2000 
dėl bankroto procedūrų (vadinamasis bankroto reglamentas) 6 straipsniui ir panašioms 2001 
m. balandžio 4 d. Direktyvos 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo 
(vadinamoji bankų likvidavimo direktyva) 23 ir 25 straipsnių nuostatoms, kuriose nustatyta, 
kad vienos šalies bankroto atveju atsakovo priešpriešinių reikalavimų ieškovui ir užskaitų 
vykdymą reglamentuoja teisė, kurią šalys pasirinko kaip susijusiam susitarimui taikytiną 
teisę. Atsižvelgiant į vadinamojo bankroto reglamento konstatuojamąsias dalis, teisės aktų 
leidėjo ketinimas buvo puoselėti šalių pasitikėjimą pasirinkta taikytina teise, nes priešingu 
atveju, jei būtų taikomi teismo, į kurį kreiptasi bankroto atveju, privalomieji bankrotą 
reglamentuojantys teisės aktai, šis pasitikėjimas sumažėtų.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 47
4 straipsnis

1. Pagal 3 straipsnį šalims nepasirinkus 
sutarties teisės, šioms sutartims taikytina 
teisė nustatoma taip:

1. Pagal 3 straipsnį šalims nepasirinkus 
sutarties teisės, šioms sutartims taikytina 
šalies, su kuria jos labiausiai susijusios, 
teisė: 
1a. Daroma prielaida, kad sutartis 
glaudžiausiai susijusi su valstybe, kurioje 
sutarties sudarymo metu yra sutarties 
šalies, kuri vykdys sutartyje nurodytą 
veiklą, nuolatinė gyvenamoji vieta.
1b. Daroma prielaida, kad sutartis 
glaudžiausiai susijusi su:

a) pardavimo sutartį reglamentuoja šalies, 
kurioje pardavėjas turi nuolatinę gyvenamąją 
vietą, teisė;

a) daroma prielaida, kad pardavimo sutartis
glaudžiausiai susijusi su šalimi, kurioje 
pardavėjas turi nuolatinę gyvenamąją vietą;

b) paslaugų teikimo sutartį reglamentuoja 
šalies, kurioje paslaugų teikėjas turi 
nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė;

b) daroma prielaida, kad paslaugų teikimo 
sutartis glaudžiausiai susijusi su šalimi, 
kurioje paslaugų teikėjas turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą;

c) vežimo sutartį reglamentuoja šalies, 
kurioje vežėjas turi nuolatinę gyvenamąją 
vietą, teisė;

c) daroma prielaida, kad vežimo sutartis 
glaudžiausiai susijusi su šalimi, kurioje 
vežėjas turi nuolatinę gyvenamąją vietą;

d) sutartį, susijusią su teise į nekilnojamąjį 
turtą arba teise naudoti nekilnojamąjį turtą, 
reglamentuoja šalies, kurioje yra 
nekilnojamasis turtas, teisė;

d) daroma prielaida, kad sutartis, susijusi
su teise į nekilnojamąjį turtą arba teise 
naudoti nekilnojamąjį turtą, glaudžiausiai 
susijusi su valstybe, kurioje yra 
nekilnojamasis turtas;

e) nepaisant d punkto, nekilnojamojo turto, 
skirto laikinam asmeniniam naudojimui ne 
ilgesnį kaip šešių mėnesių iš eilės laikotarpį, 
sutartį reglamentuoja šalies, kurioje šio 
turto savininkas turi nuolatinę gyvenamąją 

e) nepaisant d punkto, daroma prielaida, 
kad nekilnojamojo turto, skirto laikinam 
asmeniniam naudojimui ne ilgesnį kaip šešių 
mėnesių iš eilės laikotarpį, sutartis 
glaudžiausiai susijusi su šalimi, kurioje šio 
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vietą, su sąlyga, kad nuomininkas būtų 
fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji 
vieta būtų toje pačioje šalyje;

turto savininkas turi nuolatinę gyvenamąją 
vietą, su sąlyga, kad nuomininkas būtų 
fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji 
vieta būtų toje pačioje šalyje;

f) sutartį, susijusią su intelektinės ar 
pramoninės nuosavybės teisėmis, 
reglamentuoja šalies, kurioje šias teises 
perduodantis ar perleidžiantis asmuo turi 
nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė;
g) franšizės sutartį reglamentuoja šalies, 
kurioje asmuo, kuriam suteikiama franšizė, 
turi nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė;

g) daroma prielaida, kad franšizės sutartis 
glaudžiausiai susijusi su šalimi, kurioje 
asmuo, kuriam suteikiama franšizė, turi 
nuolatinę gyvenamąją vietą;

h) platinimo sutartį reglamentuoja šalies, 
kurioje platintojas turi nuolatinę gyvenamąją 
vietą, teisė.

h) daroma prielaida, kad platinimo sutartis
glaudžiausiai susijusi su šalimi, kurioje 
platintojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą.

2. 1 dalyje nenurodytas sutartis 
reglamentuoja šalies, kurioje, sudarant 
sutartį, tipišką paslaugą turinti teikti šalis 
turi nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė. Kai 
tipiškos paslaugos neįmanoma nustatyti, 
sutartį reglamentuoja šalies, su kuria ji 
glaudžiausiai susijusi, teisė.

2. Išimties atveju 1a ir 1b dalyse nurodytų 
prielaidų galima nepaisyti, jei iš visų 
sutarties aplinkybių paaiškėja, kad sutartis 
akivaizdžiai glaudžiausiai susijusi su kita 
šalimi ir kai nurodyti teisės aktai 
akivaizdžiai netinka.

Or. fr

Pagrindimas

Jei sutarties šalys nepasirinko taikytinos teisės, galėtų būti pasirinktas lankstus sprendimas, 
grindžiamas glaudaus ryšio principu, pirma, pateikiant septynias prielaidas (išbraukiant 
prielaidas, susijusias su intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisėmis ir pakeičiant 
prielaidą, susijusią su vežimo sutartimis), susijusias su konkrečiomis sutartimis ir antra, 
pateikiant griežtai apibrėžtą, tačiau apibendrintą išimties nuostatą.

Pakeitimą pateikė Maria Berger

Pakeitimas 48
4 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

(ha) draudimo sutartims taikoma tos šalies, 
kurioje gali kilti rizika, teisė; siekdamas 
nustatyti, kurioje šalyje gali kilti rizika, 
teismas taiko savo nacionalinę teisę.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Maria Berger

Pakeitimas 49
4 straipsnio 1 dalies hb punktas (naujas)

(hb) visas a ir ha punktuose nenurodytas 
sutartis reglamentuoja šalies, kurioje, 
sudarant sutartį, tipišką paslaugą teikianti 
ar turinti teikti šalis turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, teisė.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 50
4 straipsnio 1 dalies e punktas

e) nepaisant d punkto, nekilnojamojo turto, 
skirto laikinam asmeniniam naudojimui ne 
ilgesnį kaip šešių mėnesių iš eilės laikotarpį, 
sutartį reglamentuoja šalies, kurioje šio 
turto savininkas turi nuolatinę gyvenamąją 
vietą, su sąlyga, kad nuomininkas būtų 
fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji 
vieta būtų toje pačioje šalyje;

e) nepaisant d punkto, daroma prielaida, 
kad nekilnojamojo turto, skirto laikinam 
asmeniniam naudojimui ne ilgesnį kaip šešių 
mėnesių iš eilės laikotarpį, sutartis 
glaudžiausiai susijusi su šalimi, kurioje šio 
turto savininkas turi nuolatinę gyvenamąją 
vietą, su sąlyga, kad nuomininkas būtų 
fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji 
vieta būtų toje pačioje šalyje, ir kad ši teisė 
atitiktų tos šalies, kurioje yra nuosavybė, 
įstatymus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Maria Berger

Pakeitimas 51
4 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje nenurodytas sutartis 
reglamentuoja šalies, kurioje, sudarant 
sutartį, tipišką paslaugą turinti teikti šalis 
turi nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė. Kai 
tipiškos paslaugos neįmanoma nustatyti, 
sutartį reglamentuoja šalies, su kuria ji 
glaudžiausiai susijusi, teisė.

2. Jei iš visų bylos aplinkybių paaiškėja, 
kad sutartis aiškiai glaudžiau susijusi su 
kita, nei nurodyta 1 dalyje, šalimi, taikoma 
šios šalies teisė.
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Or. de

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 52
4 straipsnio 2 dalis 

2. 1 dalyje nenurodytas sutartis 
reglamentuoja šalies, kurioje, sudarant 
sutartį, tipišką paslaugą turinti teikti šalis 
turi nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė. Kai 
tipiškos paslaugos neįmanoma nustatyti, 
sutartį reglamentuoja šalies, su kuria ji 
glaudžiausiai susijusi, teisė.

2. Sutartis, kurioms prieš tai buvusioje 
dalyje nenumatyta prielaida dėl taikytinos 
teisės, reglamentuoja šalies, kurioje, 
sudarant sutartį, tipišką paslaugą turinti teikti 
šalis turi nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė. 
Kai tipiškos paslaugos neįmanoma nustatyti, 
sutartį reglamentuoja šalies, su kuria ji 
glaudžiausiai susijusi, teisė, nebent iš su 
sutartimi susijusių aplinkybių neabejotinai 
paaiškėja glaudesni ryšiai su kitos šalies 
teise.

Or. fr

Pagrindimas

Ribota išimties nuostata, susijusi su taisyklėmis, pagal kurias nustatoma taikytina teisė, 
reikalinga tam, kad būtų užtikrinta didesnė teisinė paslaugų teikėjų apsauga.

Pakeitimą pateikė Janelly Fourtou

Pakeitimas 53
5 straipsnis

1. Vartojimo sutartis pagal sekančią dalį ir 
joje numatytomis sąlygomis reglamentuoja 
valstybės narės, kurioje vartotojas turi 
nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė.

1. Šis straipsnis taikomas sutartims, kurių 
objektas yra prekių ar paslaugų teikimas 
asmeniui (vartotojui) tikslais, kuriuos 
galima būtų laikyti nesusijusiais su jo 
darbu arba profesija, arba sutartims, 
skirtoms šiam sandėriui finansuoti.

2. Pirmoji dalis taikoma sutartims, kurias 
fizinis asmuo, t. y. vartotojas, turintis 
nuolatinę gyvenamąją vietą tam tikroje 
valstybėje narėje, sudaro, siekdamas tikslų, 
kuriuos būtų galima laikyti nesusijusiais su 
jo darbu arba profesija, su specialistu, 
vykdančiu savo darbo arba profesinę 

2. Nepaisant 3 straipsnio nuostatų, 
sutarties šalių teisė pasirinkti taikytiną teisę 
nepanaikina vartotojo teisės į apsaugą, 
kurią nustato šalies, kurioje jis nuolat 
gyvena, privalomosios teisės nuostatos:
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veiklą.
Ši dalis taikoma su sąlyga, kad sutartis 
buvo sudaryta su specialistu, komercinę ar 
profesinę veiklą vykdančiu valstybėje 
narėje, kurioje vartotojas turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, arba susiejančiu savo 
veiklą su šia valstybe nare ar su keliomis 
valstybėmis, įskaitant šią valstybę narę, ir 
kad sutartis yra priskiriama tokios veiklos 
sričiai, jeigu specialistas nežinojo vartotojo 
nuolatinės gyvenamosios vietos ir jeigu jis 
jos nežinojo ne dėl savo neatsargumo.

– jei toje šalyje prieš sudarant sutartį buvo 
gautas specialus vartotojui adresuotas 
kvietimas ar pateikta reklama, ir jis toje 
šalyje ėmėsi visų reikiamų priemonių, 
reikalingų sutarčiai sudaryti, arba

– jei kita šalis ar jos atstovas gavo vartotojo 
užsakymą toje šalyje, arba
– jei tai prekių pardavimo sutartis ir 
vartotojas iš tos šalies keliavo į kitą šalį ir 
joje pateikė prekių užsakymą, su sąlyga, 
kad vartotojo kelionę organizavo 
pardavėjas, siekdamas paskatinti vartotoją 
pirkti.

3. Pirmoji dalis netaikoma: 3. Nepaisant 4 straipsnio nuostatų, sutartis, 
kurioms taikomas šis straipsnis, pagal 3 
straipsnį šalims nepasirinkus sutarties 
teisės, reglamentuoja šalies, kurioje 
vartotojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, 
teisė, jei šios sutartys sudarytos esant šio 
straipsnio 2 dalyje nustatytoms 
aplinkybėms.  

a) paslaugų teikimo sutartims, kai 
paslaugos vartotojui turi būti teikiamos tik 
toje šalyje, kurioje jis neturi nuolatinės 
gyvenamosios vietos;
b) vežimo sutartims, išskyrus su 1990 m. 
birželio 13 d. Direktyvoje 90/314/EEB 
apibrėžtais kelionių paketais susijusias 
sutartis;
c) sutartims, susijusioms su teise į 
nekilnojamąjį turtą arba teise naudoti 
nekilnojamąjį turtą, išskyrus sutartis, 
susijusias su 1994 m. spalio 26 d. 
Direktyvoje 94/47/EB apibrėžta teise tam 
tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais 
daiktais.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Komisijos siūlomą naują 5 straipsnio variantą pakeisti Romos 
konvencijos 5 straipsnio tekstu. Pirma, manoma, kad taikant Romos konvenciją praktiškai 
nekyla jokių problemų. Antra, manoma, kad naujasis tekstas turėtų atgrasomąjį poveikį 
prekybininkams, ypač MVĮ, ir jie vengtų kurti interneto prekybos tinklavietes bei pradėti 
vykdyti sandorius su kitų šalių vartotojais, nes taip jie galėtų turėti reikalų su visomis ES 
valstybių narių teisinėmis sistemomis. Tai sunkiai suderinama su bendrosios rinkos tikslais. 
Be to, Komisijos tekstas yra diskriminuojamasis, nes jis būtų taikomas tik ES valstybių narių 
vartotojams. Taigi Komisija pateikė naują nuostatą neatlikusi poveikio vertinimo, kuris yra 
būtinas atsižvelgiant į galimą neigiamą įtaką verslui ir vidaus rinkai.

Pakeitimą pateikė Maria Berger

Pakeitimas 54
5 straipsnis

1. Vartojimo sutartis pagal sekančią dalį ir 
joje numatytomis sąlygomis reglamentuoja 
valstybės narės, kurioje vartotojas turi 
nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė.

1. Vartojimo sutartis pagal sekančią dalį ir 
joje numatytomis sąlygomis reglamentuoja 
valstybės, kurioje vartotojas turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, teisė.

2. Pirmoji dalis taikoma sutartims, kurias 
fizinis asmuo, t. y. vartotojas, turintis 
nuolatinę gyvenamąją vietą tam tikroje 
valstybėje narėje, sudaro, siekdamas tikslų, 
kuriuos būtų galima laikyti nesusijusiais su 
jo darbu arba profesija, su specialistu, 
vykdančiu savo darbo arba profesinę veiklą.

2. Pirmoji dalis taikoma sutartims, kurias 
fizinis asmuo, t. y. vartotojas sudaro, 
siekdamas tikslų, kuriuos būtų galima laikyti 
nesusijusiais su jo darbu arba profesija, su 
specialistu, vykdančiu savo darbo arba 
profesinę veiklą.

Ši dalis taikoma su sąlyga, kad sutartis buvo 
sudaryta su specialistu, komercinę ar 
profesinę veiklą vykdančiu valstybėje 
narėje, kurioje vartotojas turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, arba susiejančiu savo 
veiklą su šia valstybe nare ar su keliomis 
valstybėmis, įskaitant šią valstybę narę, ir 
kad sutartis yra priskiriama tokios veiklos 
sričiai, jeigu specialistas nežinojo vartotojo 
nuolatinės gyvenamosios vietos ir jeigu jis 
jos nežinojo ne dėl savo neatsargumo.

Ši dalis taikoma su sąlyga, kad sutartis buvo 
sudaryta su specialistu, komercinę ar 
profesinę veiklą vykdančiu valstybėje, 
kurioje vartotojas turi nuolatinę gyvenamąją 
vietą, arba susiejančiu savo veiklą su šia 
valstybe ar su keliomis valstybėmis, 
įskaitant šią valstybę, ir kad sutartis yra 
priskiriama tokios veiklos sričiai, jeigu 
specialistas nežinojo vartotojo nuolatinės 
gyvenamosios vietos ir jeigu jis jos nežinojo 
ne dėl savo neatsargumo.

3. Pirmoji dalis netaikoma: 3. Visoms sutartims tarp įmonių ir 
vartotojų, kurias reglamentuoja 2 
straipsnio 1 dalis, ne ES valstybės narės 
teisės pasirinkimas neturi juridinės galios, 
jei vartotojas taip prarastų EB direktyvoje 
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numatytą apsaugą, jei 
a) paslaugų teikimo sutartims, kai 
paslaugos vartotojui turi būti teikiamos tik 
toje šalyje, kurioje jis neturi nuolatinės 
gyvenamosios vietos;

a) sutartis susijusi tik su ES valstybėmis 
narėmis, arba

b) vežimo sutartims, išskyrus su 1990 m. 
birželio 13 d. Direktyvoje 90/314/EEB 
apibrėžtais kelionių paketais susijusias 
sutartis;

b) vartotojas turi nuolatinę gyvenamąją 
vietą tam tikroje valstybėje narėje ir 
tenkinamos 2 straipsnio 2 dalies sąlygos.

1 daliai taikytina teisė paaiškėja iš 
bendrųjų taisyklių, o 2 daliai – iš 5 
straipsnio 1 dalies. 

c) sutartims, susijusioms su teise į 
nekilnojamąjį turtą arba teise naudoti 
nekilnojamąjį turtą, išskyrus sutartis, 
susijusias su 1994 m. spalio 26 d. 
Direktyvoje 94/47/EB apibrėžta teise tam 
tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais 
daiktais.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 55
5 straipsnio 1 dalis

1. Vartojimo sutartis pagal sekančią dalį ir 
joje numatytomis sąlygomis reglamentuoja 
valstybės narės, kurioje vartotojas turi 
nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė.

1. Sutartis, kurias fizinis asmuo, t. y. 
vartotojas, sudaro siekdamas tikslų, 
kuriuos galima būtų laikyti nesusijusiais su 
jo darbu arba profesija, su kitu asmeniu, 
t. y. specialistu, vykdančiu savo darbo arba 
profesinę veiklą, reglamentuoja šalies, 
kurioje vartotojas turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, teisė, jei: 
a) specialistas vykdo savo darbo arba 
profesinę veiklą šalyje, kurioje vartotojas 
turi nuolatinę gyvenamąją vietą; arba
b) specialistas visais įmanomais būdais 
susieja savo veiklą su konkrečia šalimi ar 
keliomis šalimis, įskaitant susijusią šalį, ir 
sutartis priklauso šiai veiklos sričiai.
Kitais atvejais vartojimo sutarčiai taikytiną 
teisę reglamentuoja pagal 4 straipsnį 
taikytina teisė, atitinkanti šalies, kurioje 
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vartotojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, 
teisės privalomąsias nuostatas.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 56
5 straipsnio 1 dalis

1. Vartojimo sutartis pagal sekančią dalį ir 
joje numatytomis sąlygomis reglamentuoja 
valstybės narės, kurioje vartotojas turi 
nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė.

1. Nepaisant 3 straipsnio nuostatų, 
sutarties šalių teisė pasirinkti vartojimo 
sutartims pagal kitą dalį ir joje numatytomis 
sąlygomis taikytiną teisę nepanaikina 
vartotojo teisės į apsaugą, kurią nustato 
šalies, kurioje vartotojas turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, teisė.

Or. en

Pagrindimas

Laisvės rinktis taikytiną teisę principas taip pat turėtų būti taikomas ir vartojimo sutartims.
Pirminiame pasiūlyme vartotojo pasirinkimo laisvė apribojama be pagrindo. Tačiau, 
nepaisant nuostatos rinktis teisę, reglamentuojančią vartojimo sutartis, joms turėtų būti 
taikomos Bendrijos teisyno privalomosios nuostatos ir (arba) vartotojo buveinės šalies 
privalomosios nuostatos.

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 57
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Nepaisant 4 straipsnio nuostatų, pagal 
3 straipsnį nepasirinkus sutarties teisės, 
vartojimo sutartis pagal 2 dalį ir joje 
numatytomis sąlygomis reglamentuoja 
valstybės narės, kurioje vartotojas turi 
nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė.

Or. en
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Pagrindimas

Laisvės rinktis taikytiną teisę principas taip pat turėtų būti taikomas ir vartojimo sutartims. 
Vis dėlto nepasirinkus sutarties teisės vartotojas turi būti ginamas. Tai geriausiai gali būti 
atliekama taikant valstybės narės, kurioje vartotojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, teisę.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 58
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Visi pareiškimai ir susitarimai, susiję su 
ikisutartiniu laikotarpiu, laikomi 
sudedamąja sutarties dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Ikisutartiniu laikotarpiu taikomi tie patys įstatymai, kaip ir sutarčiai, nes daugelis veiksmų, 
atliktų šiuo laikotarpiu, yra lemiami skatinant vartotojus pasirašyti sutartį. Šis sprendimas 
atitiktų Tarybos bendrosios pozicijos dėl reglamento Roma II nuostatą.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 59
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Ši dalis taikoma su sąlyga, kad sutartis buvo 
sudaryta su specialistu, komercinę ar 
profesinę veiklą vykdančiu valstybėje 
narėje, kurioje vartotojas turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, arba susiejančiu savo 
veiklą su šia valstybe nare ar su keliomis 
valstybėmis, įskaitant šią valstybę narę, ir 
kad sutartis yra priskiriama tokios veiklos 
sričiai, jeigu specialistas nežinojo vartotojo 
nuolatinės gyvenamosios vietos ir jeigu jis 
jos nežinojo ne dėl savo neatsargumo.

Ši dalis taikoma su sąlyga, kad sutartis buvo 
sudaryta su specialistu, komercinę ar 
profesinę veiklą vykdančiu valstybėje 
narėje, kurioje vartotojas turi nuolatinę
gyvenamąją vietą, arba susiejančiu savo 
veiklą su šia valstybe nare ar su keliomis 
valstybėmis. Ji taip pat taikoma tais 
atvejais, kai specialistas, esantis už šalies, 
kurioje gyvena vartotojas, ribų, sąmoningai 
ragina vartotoją sudaryti sutartį, arba kai
specialistas ragina  vartotoją vykti į kitą šalį 
ir sutartis sudaroma joje.

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinė 5 straipsnio formuluotė netaikoma tais atvejais, kai verslininkai ragina vartotoją 
keliauti į kitą šalį sudaryti sutarties ar kai įmonė vartotojo atostogų metu siūlo jam sudaryti 
sutartį (t. y. tam tikram laikui...).

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 60
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Ši dalis taikoma su sąlyga, kad sutartis buvo 
sudaryta su specialistu, komercinę ar 
profesinę veiklą vykdančiu valstybėje 
narėje, kurioje vartotojas turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, arba susiejančiu savo 
veiklą su šia valstybe nare ar su keliomis 
valstybėmis, įskaitant šią valstybę narę, ir 
kad sutartis yra priskiriama tokios veiklos 
sričiai, jeigu specialistas nežinojo vartotojo 
nuolatinės gyvenamosios vietos ir jeigu jis 
jos nežinojo ne dėl savo neatsargumo.

Ši dalis taikoma su sąlyga, kad sutartis buvo 
sudaryta su specialistu, komercinę ar 
profesinę veiklą vykdančiu valstybėje 
narėje, kurioje vartotojas turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, arba susiejančiu savo 
veiklą su šia valstybe nare ar su keliomis 
valstybėmis narėmis. Ji taip pat taikoma 
tais atvejais, kai specialistas, esantis už 
šalies, kurioje gyvena vartotojas, ribų, 
sąmoningai ragina vartotoją sudaryti 
sutartį, arba kai specialistas ragina  
vartotoją vykti į kitą šalį ir sutartis 
sudaroma joje.

Or. en

Pagrindimas

Kolizinės normos netaikymas 5 straipsnyje numatytais atvejais lemtų teisėkūros spragas, 
kuriomis vartotojų nenaudai pasinaudotų verslininkai. 

Be to, naujas apribojimas, kuriame sakoma, kad „jeigu specialistas nežinojo vartotojo 
nuolatinės gyvenamosios vietos ir jeigu jis jos nežinojo ne dėl savo neatsargumo“, turėtų būti 
išbrauktas, nes jis nereikalingas ir galėtų lemti painiavą. Būsimo reglamento suderinimas su 
reglamentu Briuselis I (15 straipsnio 1 dalies c punktas) svarbus siekiant užtikrinti teisėkūros 
nuoseklumą.

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 61
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Ši dalis taikoma su sąlyga, kad sutartis buvo 
sudaryta su specialistu, komercinę ar 

Ši dalis taikoma su sąlyga, kad sutartis buvo 
sudaryta su specialistu, komercinę ar 
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profesinę veiklą vykdančiu valstybėje 
narėje, kurioje vartotojas turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, arba susiejančiu savo 
veiklą su šia valstybe nare ar su keliomis 
valstybėmis, įskaitant šią valstybę narę, ir 
kad sutartis yra priskiriama tokios veiklos 
sričiai, jeigu specialistas nežinojo vartotojo 
nuolatinės gyvenamosios vietos ir jeigu jis 
jos nežinojo ne dėl savo neatsargumo.

profesinę veiklą vykdančiu valstybėje 
narėje, kurioje vartotojas turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, arba gerais ketinimais 
susiejančiu savo veiklą su šia valstybe nare 
ar su keliomis valstybėmis, įskaitant šią 
valstybę narę, ir kad sutartis sudaroma dėl 
veiklos susiejimo su valstybe nare, jeigu 
specialistas nežinojo vartotojo nuolatinės 
gyvenamosios vietos ir jeigu jis jos nežinojo 
ne dėl savo neatsargumo.

Or. en

Pagrindimas

Jei nebūtų įtrauktas siūlomas pakeitimas, pagal šį reglamentą galėtų būti suprantama, kad 
internetu prekiaujantis prekybininkas būtų įpareigotas atlyginti žalą vartotojams pagal 
vartotojo valstybės narės teisę, net jei prekybininkas sąmoningai nenorėjo veikti toje 
valstybėje narėje. Yra atvejų, kad prekybininkas, sudarydamas sandorį, nežino vartotojo 
valstybės narės. Tai ypač pasitaiko, kai MVĮ savo gaminius reklamuoja internete.

Pagal šį pakeitimą prekybininkas būtų įpareigotas veikti pagal vartotojo valstybės narės teisę 
tik tada, jei jis sąmoningai, o ne netyčia to siekė. Jei nebūtų priimtas šis pakeitimas, 
prekybininkai nenoriai steigtų e. įmones arba šios įmonės būtų specialiai skirtos tik jų 
valstybės narės rinkai. Dėl to sumažėtų vartotojų pasirinkimas ir tai pakenktų vidaus rinkai.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 62
5 straipsnio 3 dalis

3. Pirmoji dalis netaikoma: Išbraukta.
a) paslaugų teikimo sutartims, kai 
paslaugos vartotojui turi būti teikiamos tik 
toje šalyje, kurioje jis neturi nuolatinės 
gyvenamosios vietos;
b) vežimo sutartims, išskyrus su 1990 m. 
birželio 13 d. Direktyvoje 90/314/EEB 
apibrėžtais kelionių paketais susijusias 
sutartis;
c) sutartims, susijusioms su teise į 
nekilnojamąjį turtą arba teise naudoti 
nekilnojamąjį turtą, išskyrus sutartis, 
susijusias su 1994 m. spalio 26 d. 
Direktyvoje 94/47/EB apibrėžta teise tam 
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tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais 
daiktais.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokios pagrįstos priežasties tam tikroms vartojimo sutartims netaikyti 5 straipsnio 
nuostatų. Visoms prekių tiekimo ir paslaugų teikimo vartojimo sutartims turėtų būti taikomos 
tos pačios nuostatos. Be to, reglamente Briuselis I dėl jurisdikcijos ir įgyvendinimo 
(Reglamentas (EB) Nr. 44/2001) nėra tokių išimčių, išskyrus transporto paslaugų teikimo 
sutartis. Turėtų būti užtikrintas suderinamumas su reglamentu Briuselis I. Tačiau transporto 
paslaugų teikimo sutartims, sudarytoms internetu, taip pat turėtų būti taikomas 5 straipsnis.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 63
5 straipsnio 3 dalies a punktas

a) paslaugų teikimo sutartims, kai 
paslaugos vartotojui turi būti teikiamos tik 
toje šalyje, kurioje jis neturi nuolatinės 
gyvenamosios vietos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visoms prekių tiekimo ir paslaugų teikimo vartojimo sutartims turėtų būti taikomos tos pačios 
nuostatos, t. y. turėtų būti taikoma valstybės, kurioje gyvena vartotojas, teisė. Be to, 
reglamente  Briuselis I dėl jurisdikcijos ir įgyvendinimo (Reglamentas (EB) Nr. 44/2001) nėra 
tokių išimčių, išskyrus transporto paslaugų teikimo sutartis.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 64
5 straipsnio 3 dalies b punktas

b) vežimo sutartims, išskyrus su 1990 m. 
birželio 13 d. Direktyvoje 90/314/EEB 
apibrėžtais kelionių paketais susijusias 
sutartis;

b) vežimo sutartims, išskyrus su 1990 m. 
birželio 13 d. Direktyvoje 90/314/EEB 
apibrėžtais kelionių paketais susijusias 
sutartis, arba automobilių nuomos 
sutartims;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 65
5 straipsnio 3 dalies c punktas

c) sutartims, susijusioms su teise į 
nekilnojamąjį turtą arba teise naudoti 
nekilnojamąjį turtą, išskyrus sutartis, 
susijusias su 1994 m. spalio 26 d. 
Direktyvoje 94/47/EB apibrėžta teise tam 
tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais 
daiktais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šią išimtį reikėtų dar kartą apsvarstyti atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau ES piliečių įsigyja 
nekilnojamojo turto valstybėse narėse, kuriose jie negyvena, ir dažnai tai yra tiesioginės 
reklamos ar kitos veiklos valstybėse narėse, kuriose jie gyvena, rezultatas.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 66
5 straipsnio 3 dalies c punktas 

c) sutartims, susijusioms su teise į 
nekilnojamąjį turtą arba teise naudoti 
nekilnojamąjį turtą, išskyrus sutartis, 
susijusias su 1994 m. spalio 26 d. 
Direktyvoje 94/47/EB apibrėžta teise tam 
tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais 
daiktais.

c) sutartims, susijusioms su pasinaudojama
teise į nekilnojamąjį turtą arba teise naudoti 
nekilnojamąjį turtą, išskyrus sutartis, 
susijusias su 1994 m. spalio 26 d. 
Direktyvoje 94/47/EB apibrėžta teise tam 
tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais 
daiktais.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 67
5 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Sutartis dėl pirminės paslaugos ir 
paskesnių su ja susijusių paslaugų arba 
daugelio paskesnių tos pačios rūšies 
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paslaugų, susijusių laiko atžvilgiu, 
reglamentuoja teisė, taikoma pirmam 
susitarimui pagal 1 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Šiame reglamente reikėtų atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais verslo sutartys sudaromos 
ilgam laikotarpiui ir daug atskirų sutarčių gali būti sudarytos pagal pagrindų sutartį (pvz., 
pavedimų sutartys pagal žiro sąskaitos sutartį). Siekiant išvengti to, kad dėl pasikeitusios 
vartotojo nuolatinės gyvenamosios vietos pagrindų sutarties galiojimo metu pasikeistų 
atskiroms sutartims taikytina teisė, teisė turėtų priklausyti tik nuo pagrindų sutarties kaip nuo 
vadinamojo pirmojo susitarimo pagal analogiją su 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis 
finansinėmis paslaugomis 1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir su iš dalies keičiančia 
Tarybos direktyva 90/619/EEB ir Direktyvomis 97/7/EB bei 98/27/EB. Taip būtų atsižvelgta į 
tai, kad ES piliečiai dažnai keičia nuolatinę gyvenamąją vietą ES, pavyzdžiui, dėl darbo.

Pakeitimą pateikė Maria Berger

Pakeitimas 68
5a straipsnis (naujas)

5a straipsnis
1. Jeigu 2 ar 4 dalyse nenustatyta kitaip, 
draudimo sutartims taikoma tos šalies, 
kurioje draudimo poliso savininkas turi 
nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė.
2. Jei privaloma įsigyti draudimo polisą, 
draudimo sutartims taikoma tos šalies, 
kurioje nustatyta prievolė sudaryti 
draudimo sutartį, teisė.
3. Nepaisydamos 1 dalies nuostatų šalys, 
remdamosi 3 straipsniu, gali nuspręsti, kad 
jų sutarčiai būtų taikoma tos šalies, kurioje 
gali kilti rizika, teisė. Tačiau 5 straipsnio 1 
dalis taikoma vartotojo ir specialisto 
sudarytai sutarčiai, kaip apibrėžta šiame 
straipsnyje. 
4. 1–3 dalių nuostatos netaikomos 
perdraudimo sutartims arba sutartims, 
sudarytoms dėl didelės rizikos, kaip 
nustatyta Tarybos direktyvoje Nr. 
88/357/EEB1 ir Direktyvoje Nr. 
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90/618/EEB2 su pakeitimais.
________________
1 Antroji Tarybos direktyva 88/357/EEB dėl įstatymų 
ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, 
išskyrus gyvybės draudimą, derinimo, apibrėžianti 
nuostatas, padedančias veiksmingai naudotis laisve 
teikti paslaugas (OL L 172, 1988 7 4, p. 1).
Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/14/EB (OL L 149, 2005 6 11, p. 14).
2 1990 lapkričio 8 d. Tarybos direktyva Nr. 
90/618/EEB iš dalies keičianti, pirmiausia dėl 
motorinių transporto priemonių civilinės 
atsakomybės draudimo, Direktyvą 73/239/EEB ir 
Direktyvą 88/357/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės 
aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus 
gyvybės draudimą, derinimo (OL L 330, 1990 11 
29, p. 44).

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 69
6 straipsnio 2 dalies a punktas

a) šalies, kurioje arba iš kurios darbuotojas 
pagal sutartį nuolat vykdo darbo veiklą, 
teisė. Nuolatinė darbo vieta neturėtų keistis, 
darbuotojui laikinai vykdant darbo veiklą 
kitoje šalyje. Darbo veiklos vykdymas kitoje 
šalyje laikomas laikinu, kai manoma, kad 
darbuotojas, įvykdęs savo užduotį užsienyje, 
toliau tęs veiklą kilmės šalyje. Naujos darbo 
sutarties sudarymas su pirmuoju darbdaviu 
arba su darbdaviu, priklausančiu tai pačiai 
įmonių grupei kaip ir pirmasis darbdavys 
nekliudo darbuotojui laikinai vykdyti darbo 
veiklą kitoje šalyje;

a) šalies, kurioje arba iš kurios darbuotojas 
pagal sutartį nuolat vykdo darbo veiklą, 
teisė. Nuolatinė darbo vieta neturėtų keistis, 
darbuotojui laikinai vykdant darbo veiklą 
kitoje šalyje. Darbo veiklos vykdymas kitoje 
šalyje laikomas laikinu, kai manoma, kad 
darbuotojas, įvykdęs savo konkrečią užduotį 
užsienyje, toliau tęs veiklą kilmės šalyje.
Vertinant laikiną paskyrimą reikėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius, kaip, 
pavyzdžiui, su būsimu grįžimu į darbo vietą 
ir besitęsiančiais darbo ryšiais susijusius 
šalių ketinimus. 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Maria Berger

Pakeitimas 70
6 straipsnio 2 dalies ab punktas (naujas)
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ab) a ir aa punktuose  apibrėžta nuolatinė 
darbo vieta nelaikoma pasikeitusia  
darbuotojui laikinai vykdant darbo veiklą 
kitoje šalyje. Darbo veiklos vykdymas kitoje 
šalyje laikomas laikinu, kai manoma, kad 
darbuotojas, įvykdęs savo užduotį užsienyje, 
toliau tęs veiklą kilmės šalyje.

Or. de

Pagrindimas

Šis tekstas pateikiamas Komisijos pasiūlymo a punkte ir jo turinys atspindi Romos konvenciją.
Žodis „užduotis“ vartojamas siekiant parodyti, kad kitoje šalyje vykdoma laikina veikla turėtų 
būti aiškinama siauriau.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 71
6 straipsnio 2 dalies b punktas

(b) jei darbuotojas nevykdo nuolat darbo 
veiklos toje pačioje ar iš tos pačios šalies 
arba nuolat vykdo darbo veiklą teritorijoje, 
kuri nėra pavaldi nė vienos valstybės 
suverenitetui, – šalies, kurioje yra darbuotoją 
įdarbinusi įstaiga, teisė.

(b) jei darbuotojas nevykdo nuolat darbo 
veiklos toje pačioje ar iš tos pačios šalies 
arba nuolat vykdo darbo veiklą teritorijoje, 
kuri nėra pavaldi nė vienos valstybės 
suverenitetui, – šalies, kurioje yra darbuotoją 
įdarbinusi įstaiga, teisė.

(Vertėjo pastaba: pakeitimas neturi įtakos variantui lietuvių kalba)

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 72
6 straipsnio 3 dalis

3. Į 2 dalyje nurodytą teisę gali būti 
neatsižvelgiama, jei iš visų bylos aplinkybių 
paaiškėja, kad darbo sutartis glaudžiau 
susijusi su kita šalimi; tokiu atveju taikoma 
šios šalies teisė.

3. Į 2 dalyje nurodytą teisę gali būti 
išimtinai neatsižvelgiama, jei paaiškėja, kad 
ji akivaizdžiai netinkama ir jei darbo 
sutartis neabejotinai glaudžiau susijusi su 
kita šalimi; tokiu atveju taikoma šios šalies 
teisė.

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Maria Berger

Pakeitimas 73
6a straipsnis (naujas)

6a straipsnis
Nepaisant 3 straipsnio nuostatų, kai 
kalbama apie nekilnojamojo turto nuomos 
sutartis, nuomininko teisė į apsaugą, 
suteiktą pagal šalies, kurioje yra 
nekilnojamasis turtas, privalomąsias teisės 
nuostatas, negali būti pažeista dėl šalių 
pasirinktos taikytinos teisės.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 74
8 straipsnis

1. Privalomosios nuostatos yra nuostatos, 
kurių laikymąsi valstybė laiko itin svarbiu
siekiant apsaugoti jos politinę, socialinę ar 
ekonominę struktūrą taip, kad jos būtų 
taikomos visiems į jų taikymo sritį 
patenkantiems atvejams neatsižvelgiant į 
teisę, sutarčiai taikytiną pagal šį reglamentą.

1. Privalomosios nuostatos yra nuostatos, 
kurių laikymąsi valstybė laiko būtinu
siekiant apsaugoti jos politinę, socialinę ar 
ekonominę struktūrą taip, kad jos būtų 
taikomos visiems į jų taikymo sritį 
patenkantiems atvejams neatsižvelgiant į 
teisę, sutarčiai taikytiną pagal šį reglamentą.

2. Šio reglamento nuostatos neriboja teismo, 
kuriam perduota byla, privalomųjų nuostatų 
taikymo.

2. Šio reglamento nuostatos neriboja teismo, 
kuriam perduota byla, privalomųjų nuostatų 
taikymo.

3. Gali būti taikomos ir kitos valstybės, su 
kuria byla glaudžiai susijusi, teisės 
privalomosios nuostatos. Spręsdamas, ar 
reikia taikyti šias privalomąsias nuostatas, 
teisėjas turi atsižvelgti į jų pobūdį ir tikslus, 
kaip apibrėžta 1 dalyje, ir į jų taikymo ar 
netaikymo pasekmes tikslų, kurių siekiama 
atitinkamomis privalomomis nuostatomis, 
ir šalių atžvilgiu. 

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant tinkamai apibūdinti privalomąsias nuostatas būdvardis „itin svarbus“ turėtų būti 
pakeistas būdvardžiu „būtinas“.

Pagal 8 straipsnio 3 dalį teismai gali taikyti kitos valstybės privalomąsias nuostatas. Todėl 
daugeliu atvejų Europos  nuostatos dėl kolizinių teisės normų taptų nereikalingos. Siekiant to 
išvengti 8 straipsnio 3 dalis turi būti išbraukta.

Pakeitimą pateikė Maria Berger

Pakeitimas 75
8 straipsnio 1 dalis

1. Privalomosios nuostatos yra nuostatos, 
kurių laikymąsi valstybė laiko itin svarbiu
siekiant apsaugoti jos politinę, socialinę ar 
ekonominę struktūrą taip, kad jos būtų 
taikomos visiems į jų taikymo sritį 
patenkantiems atvejams neatsižvelgiant į 
teisę, sutarčiai taikytiną pagal šį reglamentą.

1. Šiame straipsnyje privalomosios 
nuostatos yra nuostatos, kurių laikymąsi 
valstybė laiko būtinu siekiant apsaugoti jos 
politinę, socialinę ar ekonominę struktūrą 
taip, kad jos būtų taikomos visiems į jų 
taikymo sritį patenkantiems atvejams 
neatsižvelgiant į teisę, sutarčiai taikytiną 
pagal šį reglamentą.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 76
10 straipsnio 1 dalis

Pakeitimas taikomas tik variantui prancūzų kalba.

Or. fr

Pagrindimas

10 straipsnio 1 dalies variante prancūzų kalba neaiški  žodžio „l'agent“ reikšmė. Žodžio 
„agent“ anglų kalba atitikmuo prancūziškai būtų „représentant“; būtent šis žodis pavartotas 
10 straipsnio 1 dalies variante vokiečių kalba – „Vertreter“. Todėl turėtų būti atitinkamai 
pataisytas tekstas prancūzų kalba. 
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Pakeitimą pateikė Maria Berger

Pakeitimas 77
10 straipsnio 4 dalis

4. Nepaisant šio straipsnio 1–3 dalių 
nuostatų, sutartims, susijusioms su teise į 
nekilnojamąjį turtą arba teise naudoti 
nekilnojamąjį turtą, taikomos šalies, kurioje 
yra nekilnojamasis turtas, teisėje nustatyti 
privalomi reikalavimai dėl formos, jei pagal 
šią teisę šie reikalavimai yra privalomosios 
nuostatos, kaip apibrėžta šio reglamento 8 
straipsnyje.

4. Nepaisant šio straipsnio 1–3 dalių 
nuostatų, sutartims, susijusioms su teise į 
nekilnojamąjį turtą arba teise naudoti 
nekilnojamąjį turtą, taikomos šalies, kurioje 
yra nekilnojamasis turtas, teisėje nustatyti 
privalomi reikalavimai dėl formos, jei pagal 
šią teisę tokie reikalavimai taikomi 
nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje 
sudaryta sutartis arba neatsižvelgiant į tai 
sutarčiai taikomą teisę.

Or. de

Justification

Kalbant apie sutartis dėl nekilnojamojo turto, reikia remtis ne privalomosiomis nuostatomis, 
o tos šalies, kurioje yra nekilnojamasis turtas, privalomaisiais reikalavimais.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 78
10 straipsnio 4 dalis

4. Nepaisant šio straipsnio 1–3 dalių 
nuostatų, sutartims, susijusioms su teise į 
nekilnojamąjį turtą arba teise naudoti 
nekilnojamąjį turtą, taikomos šalies, 
kurioje yra nekilnojamasis turtas, teisėje 
nustatyti privalomi reikalavimai dėl formos, 
jei pagal šią teisę šie reikalavimai yra 
privalomosios nuostatos, kaip apibrėžta šio 
reglamento 8 straipsnyje.

4. Nepaisant šio straipsnio 1–3 dalių 
nuostatų, sutartims, kurias ketinama įtraukti 
ar įrašyti į valstybės registrus, taikomos 
valstybės, kurioje veikia šie registrai, teisėje 
nustatytos taisyklės dėl formos.

Or. it

Pagrindimas

Bendrijos teisės aktais pripažįstamas valstybės registrų vaidmuo ir svarba užtikrinant saugų 
juose įregistruoto turto judėjimą (žr. Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 12 ir 14 straipsnius).

Visuomenės pasitikėjimo užtikrinimas, konkrečios kiekvienos teisinės sistemos techninės 
taisyklės ir pasekmės, susijusios su sutarčių registravimu valstybės registruose (visų pirma šio 
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turto savininko teisių įgyvendinimo galimybe trečiųjų šalių atžvilgiu ir saugumu, susijusiu su 
paskesnių nuosavybės teisių perėmėjų atliekamais pirkimo sandoriais) reiškia, kad tik tie 
dokumentai, kurie buvo parengti laikantis valstybės, kurioje tvarkomi registrai, teisėje 
nustatytų taisyklių dėl formos, gali būti įtraukti į šiuos registrus. 

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 79
10 straipsnio 4 dalis

4. Nepaisant šio straipsnio 1–3 dalių 
nuostatų, sutartims, susijusioms su teise į 
nekilnojamąjį turtą arba teise naudoti 
nekilnojamąjį turtą, taikomos šalies, kurioje 
yra nekilnojamasis turtas, teisėje nustatyti 
privalomi reikalavimai dėl formos, jei pagal 
šią teisę šie reikalavimai yra privalomosios 
nuostatos, kaip apibrėžta šio reglamento 8 
straipsnyje.

4. Nepaisant šio straipsnio 1–3 dalių 
nuostatų, sutartims, susijusioms su teise į 
nekilnojamąjį turtą arba teise naudoti 
nekilnojamąjį turtą, taikomos šalies, kurioje 
yra nekilnojamasis turtas, teisėje nustatyti 
privalomi reikalavimai dėl formos.

Or. fr

Pagrindimas

Kalbant apie sutartis, susijusias su teise į nekilnojamąjį turtą arba teise naudoti 
nekilnojamąjį turtą, pagal 10 straipsnio 4 dalies nuostatas leidžiama taikyti tik valstybės, 
kurioje yra nekilnojamasis turtas, reikalavimus dėl formos, jei pagal reglamentą šie 
reikalavimai yra privalomosios nuostatos. Šių dviejų reikalavimų rūšių ryšys, dėl kurio 
nukrypstama nuo Romos konvencijos taikymo, nėra teisingas teisiniu požiūriu. Privalomųjų 
nuostatų tikslas – užtikrinti tinkamą valstybės politinę, socialinę ir ekonominę sąrangą; tuo 
tarpu reikalavimais dėl formos siekiama aukšto lygio teisinio saugumo, norint apsaugoti 
sutarties šalis ir trečiąsias šalis. Taigi nuoroda į privalomąsias nuostatas turėtų būti 
išbraukta.

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 80
13 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Papildomų teisių (įskaitant kreditoriaus 
teisę į turtą, hipoteką, laidavimą ir 
garantiją, bet jomis neapsiribojant) 
perdavimui ar perėmėjo teisei reikalauti 
perduoti tokias papildomas teises taikomos 
sutarčiai taikytinos teisės normos ir, jeigu 
papildoma teisė priklauso trečiajai šaliai, 
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teisės normos, taikytinos trečiosios šalies 
prievolei.

Or. en

Pagrindimas

Būtina suderinti ir išaiškinti papildomoms teisėms taikomas kolizines teisės normas. Tai visų 
pirma pasakytina apie sutartinius santykius, susijusius su sandoriais, pagal kuriuos 
perduodami vertybiniai popieriai, sukurti skolinių įsipareigojimų (pvz., paskolų) pagrindu, 
kuomet specialios paskirties subjektas įgyja nuosavybės teisę į suteiktas paskolas arba 
gautinas sumas. Investuotojams ir turto vertinimo agentūroms labai svarbu žinoti, ar 
specialios paskirties subjektas taip pat įgyja su šiomis teisėmis susijusias kitas teises, pvz., 
kreditoriaus teisę į turtą ir hipoteką, ir kokiu mastu. Jei būtų aiškios nuostatos dėl kolizinių 
teisės normų, būtų galima užtikrinti teisinį aiškumą ir sumažinti kruopštaus teisinio tyrimo ir 
bylinėjimosi sąnaudas.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 81
22 straipsnis

Šis reglementas neturi įtakos taikant ar 
priimant Europos Bendrijų institucijų 
parengtus aktus, kurie: 

a) reglamentuoja su sutartinėmis 
prievolėmis susijusios taikytinos teisės 
pasirinkimo taisykles; šiuo metu 
galiojančių tokių aktų sąrašas pateikiamas 
1 priede; arba
b) reglamentuoja sutartines prievoles ir, 
atsižvelgiant į šalių valią, yra taikomi 
atvejams, susijusiems su jurisdikcijos 
kolizija; arba
c) nustato taisykles, skirtas deramam 
vidaus rinkos veikimui skatinti, kai šios 
taisyklės negali būti kartu taikomos 
tarptautinės privatinės teisės normose 
nurodytai teisei.

Šis reglamentas neturi įtakos taikant 
Bendrijos teisės aktų nuostatas, kurios 
konkrečiais atvejais išsprendžia kolizinių 
teisės aktų, reglamentuojančių sutartines 
prievoles, klausimą.

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo, Romos I nuostatos turi būti suderintos su Romos II bendrąja pozicija.
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Pakeitimą pateikė Maria Berger

Pakeitimas 82
22 straipsnis, b punktas

b) reglamentuoja sutartines prievoles ir, 
atsižvelgiant į šalių valią, yra taikomi 
atvejams, susijusiems su jurisdikcijos 
kolizija; arba

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Maria Berger

Pakeitimas 83
22 straipsnio c punktas;

c) nustato taisykles, skirtas deramam vidaus 
rinkos veikimui skatinti, kai šios taisyklės
negali būti kartu taikomos tarptautinės 
privatinės teisės normose nurodytai teisei.

c) įtraukia taisykles, skirtas prisidėti prie 
deramo vidaus rinkos veikimo, kai jos 
negali būti kartu taikomos su tarptautinės 
privatinės teisės normose nurodyta teise.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 84
22a straipsnis (naujas)

22a straipsnis
Ne vėliau kaip iki ...* ir pasitarusi su 
draudimo įmonėmis ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, 
kurioje aptaria, ar į reglamentą turėtų būti 
įtraukta nuostata dėl draudimo sutarčių, 
atsižvelgiant į pagrindinius Direktyvoje Nr. 
88/357/EEB ir Direktyvoje Nr. 2002/83/EB1

nustatytus principus.
Prie ataskaitos pridedamas poveikio 
vertinimas. Prireikus ataskaitoje pateikiami 
pasiūlymai dėl šio reglamento pakeitimų.
______________
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*
1 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva Nr. 2002/83/EB dėl gyvybės 
draudimo (OL L 345, 2002 12 19, p. 1). Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 
2005/68/EB (OL L 323, 2005 12 9, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

1988 m. birželio 22 d. Antrojoje Tarybos direktyvoje Nr. 88/3577 EEB ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje Nr. 2002/83/EB nustatyta dabartinė draudimo sutartims taikytinos 
teisės tvarka. Šių direktyvų nuostatas perkėlus į nacionalinę teisę, vartotojai ir įmonės turi 
įvairių galimybių pasirinkdami taikytiną teisę. Reglamente būtų galima suderinti dabartinius 
nacionalinius skirtumus ir padidinti teisinį aiškumą. Didėjant ES piliečių judumui ir 
integruojant bendrąją draudimo rinką, turi būti užtikrintas sąlygų lankstumas abiems 
draudimo sutarčių šalims – draudimo polisų teikėjams ir jų savininkams.  

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 85
23a straipsnis (naujas)

23a straipsnis
Ne vėliau kaip iki ...** ir pasitarusi su 
draudimo įmonėmis ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, 
kurioje aptaria, ar į reglamentą turėtų būti 
įtraukta nuostata dėl draudimo sutarčių 
atsižvelgiant į pagrindinius sektorinėse 
direktyvose nustatytus principus. Kartu su 
ataskaita pateikiamas nuostatų, kurios bus 
įgyvendinamos, poveikio vertinimas.
Prireikus ataskaitoje pateikiami pasiūlymai 
dėl šio reglamento pakeitimų.
__________________

**Praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Or. it

Pagrindimas

1988 m. birželio 22 d. Antrojoje Tarybos direktyvoje Nr. 88/3577 EEB ir 2002 m. lapkričio 5 
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d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2002/83/EB nustatyta dabartinė draudimo 
sutartims taikytinos teisės tvarka. Šių direktyvų nuostatas perkėlus į nacionalinę teisę, 
vartotojai ir įmonės turi įvairių galimybių pasirinkdami taikytiną teisę. Reglamente būtų 
galima suderinti dabartinius nacionalinius skirtumus ir pasiekti teisinio aiškumo. Tačiau 
didėjant Bendrijos gyventojų judumui ir integruojant bendrąją draudimo rinką, abiems šalims 
(draudėjams ir draudimo polisų savininkams) reikėtų užtikrinti lanksčias galimybes renkantis 
draudimo sutartims taikytiną teisę atsižvelgiant į konkrečias jų ypatybes.


