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Cristian Dumitrescu
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimusvelvoitteisiin 
sovellettavasta laista (Rooma I)

Ehdotus asetukseksi (KOM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 86
2 a kohta (uusi)

2 a. toteaa, että tätä asetusehdotusta koskeva vaikutusten arviointi on jäänyt tekemättä, 
ja vaatii viitaten 16. joulukuuta 2003 tehtyyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission toimielinten väliseen sopimukseen – "Säädöskäytännön parantaminen"1, 
että komissio tekee tulevien lakihankkeiden yhteydessä vaikutustenarvioinnin, jossa 
otetaan asianmukaisella tavalla huomioon lakiehdotusten vaikutukset rahoitukseen 
ja hallintoon, ja toteaa, että muussa tapauksessa parlamentti teettää vaikutusten 
arviointeja lainsäädännön laadun parantamiseksi.

Or. de
Perustelu

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti komission on tehtävä 
lainsäädäntöehdotuksiaan koskeva vaikutusten arviointi. Vaikutusten arviointi tarvitaan, jotta 
voitaisiin antaa myönteinen panos yhteisön säädösten laadun parantamiseksi sekä 
soveltamisalan että sisällön suhteen. Parlamentti ei voi enää hyväksyä, että komissio esittää 

  
1 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
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lainsäädäntöehdotuksia, joiden rahoituksellisia ja hallinnollisia vaikutuksia ei ole selvitetty 
etukäteen.

Ehdotus asetukseksi

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristian Dumitrescu

Tarkistus 87
Johdanto-osan 7 kappale

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

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

Osapuolten vapautta valita sovellettava laki 
voidaan kuitenkin soveltaa vain asettaen 
etusijalle jonkin jäsenvaltion laki tai 
periaatteet, jotka yhteisön lainsäätäjä on 
hyväksynyt yhteispäätösmenettelyllä. Jos 
osapuolet valitsevat sovellettavaksi laiksi 
tällaisia periaatteita, niitä sovelletaan sen 
estämättä sellaisen lain pakottavien 
säännösten soveltamista, jota sovelletaan 
lakiviittauksen ja yhteisön oikeuden 
muiden välineiden puuttuessa.

Or. fr

Perustelu

On noudatettava perinteistä yhteispäätösmenettelyä, joka antaa Euroopan parlamentille 
mahdollisuuden valvoa sovellettavan aineellisen oikeuden periaatteiden sisältöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 88
Johdanto-osan 10 kappale

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

lainvalintasääntöjen avulla olisi voitava 
supistaa sopimuksiin liittyvien riita-asioiden 
ratkaisemisesta aiheutuvia kustannuksia, 
sillä näissä asioissa on usein kyse pienistä 
summista, ja säännöissä olisi otettava 
huomioon etämyyntitekniikoiden kehitys. 
Johdonmukaisuus asetuksen (EY) N:o 
44/2001 kanssa edellyttää, että ’suunnatun 
toiminnan’ käsitteeseen viitataan 
edellytyksenä kuluttajansuojasäännön 
soveltamiselle ja että kyseistä käsitettä 
tulkitaan johdonmukaisesti molemmissa 
säädöksissä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 89
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) 5 artiklan soveltamiseksi ei riitä, että 
taloudellinen toimija suuntaa toimintansa 
jäsenvaltioon/maahan, jossa kuluttaja 
asuu, tai jäsenvaltioiden/maiden joukkoon, 
johon kyseinen jäsenvaltio kuuluu; 
sopimus on myös tehtävä sen suunnattujen 
toimien yhteydessä. Kun määritetään, 
suuntaako taloudellinen toimija toimensa 
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sähköisin keinoin jäsenvaltioon/maahan, 
jossa kuluttaja asuu, huomioon voidaan 
ottaa vain kyseisen toimijan positiiviset 
toimet. Tässä yhteydessä seuraavat seikat 
eivät yksin merkitse vaadittavaa 
taloudellisen toiminnan harjoittajan 
toteuttamaa suuntaamista: ensinnäkin se, 
että sen Internet-sivulle pääsee kyseisestä 
jäsenvaltiosta/maasta; toiseksi se, että 
verkkosivuilla voidaan tehdä 
etäsopimuksia; ja kolmanneksi se, että 
sopimus on todella tehty etäsopimuksena 
keinosta riippumatta. Tässä suhteessa 
verkkosivuilla käytetyllä kielellä tai 
valuutalla ei ole merkitystä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristian Dumitrescu

Tarkistus 90
3 artiklan 2 kohta

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

2. Osapuolet voivat myös valita 
sovellettavaksi laiksi kansainvälisellä tai 
yhteisön tasolla tunnustetut 
sopimusoikeuden aineelliset säännöt ja 
periaatteet, jos tällaiset säännöt ja 
periaatteet on sisällytetty johonkin 
perustamissopimuksen 251 artiklassa 
tarkoitetulla menettelyllä hyväksyttyyn 
yhteisön säädökseen. 

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

Kuitenkin

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

b) lakiviittauksen puuttuessa tämän 
asetuksen nojalla sovellettavan lain 
pakottavia säännöksiä sovelletaan edelleen 
etenkin kuluttajansuojaan liittyen.
Näiden periaatteiden ja sääntöjen 
soveltaminen ei estä soveltamasta muita 
asiaa koskevia yhteisön oikeuden 
säännöksiä.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon tarkistukset 41 ja 45, ja sillä taataan perinteisen 
yhteispäätösmenettelyn noudattaminen, minkä avulla parlamentti voi valvoa sovellettavan 
aineellisen oikeuden periaatteiden sisältöä. Tässä tarkistuksessa esitetään samoin uudestaan 
oikeusvarmuutta koskevat ehdot, joita sopimusoikeuden mahdollisesti hyväksyttävien 
aineellisten periaatteiden asianmukainen soveltaminen edellyttää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristian Dumitrescu

Tarkistus 91
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Sen estämättä, mitä 3 ja 4 artiklassa 
säädetään, kiinteää omaisuutta koskevaan 
esineoikeuteen kiinteistökiinnitykset 
mukaan lukien sovelletaan kiinteistön 
sijaintipaikan lakia.

Or. fr

Perustelu

Periaatetta "lex rei sitae" sovelletaan yleisesti. Tämä on kaikkein tehokkain periaate, kun 
oikeus koskee kiinteistöjä, asuntoa, kaupunkisuunnittelua ja vakuuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 92
5 artikla

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

1. Tätä artiklaa sovelletaan sopimuksiin, 
jotka koskevat irtainten esineiden 
toimittamista tai palveluiden tarjoamista 
henkilölle, kuluttajalle sellaista tarkoitusta 
varten, jota ei voida katsoa kuluttajan 
ammattiin tai työhön liittyväksi 
tarkoitukseksi, sekä tällaisten liiketoimien 
rahoitusta koskeviin sopimuksiin.

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

2. Sen estämättä, mitä 3 artiklassa 
säädetään, osapuolten valitsema 
sovellettava laki ei saa johtaa siihen, että 
kuluttaja menettää myönnetyn suojan 
asuinvaltionsa lain pakottavien säännösten 
vuoksi:

– kun sopimuksen tekemistä on edeltänyt 
nimenomainen tarjous tai mainos 
kyseisessä valtiossa ja kun kuluttaja on 
suorittanut tässä valtiossa sopimuksen 
tekemisen edellyttämät toimenpiteet tai
– kun kuluttajan sopimuskumppani tai 
tämän edustaja on ottanut kuluttajan 
tilauksen vastaan tässä valtiossa tai 
– kun sopimus koskee tavaroiden myyntiä 
ja kuluttaja on matkustanut tästä valtiosta 
ulkomaille, missä hän on jättänyt 
tilauksensa, jos myyjä on saanut matkan 
aikaan, jotta kuluttaja tekisi sopimuksen.

Säännöstä sovelletaan edellyttäen, että 
sopimus on tehty sellaisen 
elinkeinonharjoittajan kanssa, joka 
harjoittaa kaupallista tai 
elinkeinotoimintaa siinä jäsenvaltiossa, 
jossa kuluttajan asuinpaikka on, tai joka 
suuntaa tällaista toimintaa kyseiseen 
jäsenvaltioon tai useisiin valtioihin 
kyseinen jäsenvaltio mukaan lukien millä 
keinoin tahansa, ja että sopimus kuuluu 
kyseisen toiminnan piiriin, lukuun 
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ottamatta tilanteita, joissa 
elinkeinonharjoittaja ei ole tietoinen 
kuluttajan asuinpaikasta ja joissa tämän 
tiedon puute ei johdu 
elinkeinonharjoittajan 
huolimattomuudesta.
3. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin 
sopimuksiin:

3. 4 artiklasta poiketen kun sovellettavaa 
lakia ei valita 3 artiklan mukaisesti 
sopimuksille, jotka on tehty 2 artiklassa 
tarkoitetuissa olosuhteissa, noudatetaan 
kuluttajan asuinvaltion lakia.

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

4. Tätä artiklaa ei sovelleta
a) kuljetussopimuksiin,
palvelujen suorittamista koskeviin 
sopimuksiin, jos palvelut on suoritettava 
kuluttajalle yksinomaan muussa kuin siinä 
valtiossa, jossa hänen asuinpaikkansa on.

Or. de

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan komission ehdottama 5 artikla Rooman sopimuksen 5 artiklan 
tekstillä. Tämän artiklan sisällyttäminen sopimukseen on välttämätöntä, koska vaarana on, 
että etenkin pk-yritykset kärsivät komission ehdotuksesta. Keskisuurilta yrityksiltä ei voi 
odottaa, että ne lisäävät rajat ylittävää toimintaansa, jos niiden on tehtävä sopimuksia 
muiden jäsenvaltioiden kuluttajien kanssa yksinomaan kyseisten valtioiden oikeuden 
mukaisesti. Pk-yrityksillä ei ole käytettävissään tämän edellyttämää rahoitusta ja henkilöstöä, 
mikä johtaisi siihen, että sisämarkkinapoliittisesti toivottu kannustus rajat ylittävään 
toimintaan epäonnistuu. Nämä haitat olisi voitu esittää asetusehdotusta koskevassa 
vaikutusten arvioinnissa. Koska asiaa koskevaa tarkastelua ei ole suoritettu, on 
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asianmukaista lisätä asetukseen Rooman sopimuksen 5 artikla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi

Tarkistus 93
5 a artikla (uusi)

5 a artikla
5 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi ei riitä, 
että elinkeinonharjoittaja suuntaa 
toimintansa jäsenvaltioon, jossa kuluttaja 
asuu, tai jäsenvaltioiden joukkoon, johon 
kyseinen jäsenvaltio kuuluu; sopimus on 
myös tehtävä sen toimien yhteydessä. Kun 
määritetään, suuntaako se toimensa 
sähköisin keinoin jäsenvaltioon, jossa 
kuluttaja asuu, huomioon voidaan ottaa 
vain elinkeinonharjoittajan positiiviset 
toimet. Pelkästään se, että 
elinkeinonharjoittajan Internet-sivuille 
pääsee kyseisestä jäsenvaltiosta, niillä 
voidaan tehdä etäsopimuksia ja sopimus on 
todella tehty etäsopimuksena keinosta 
riippumatta, ei yksin riitä, jotta kyseessä 
katsottaisiin olevan vaadittava 
elinkeinonharjoittajan toteuttama 
suuntaaminen. Tässä suhteessa 
verkkosivuilla käytetyllä kielellä tai 
valuutalla ei ole merkitystä.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla auttaa saavuttamaan oikeusvarmuuden sekä tasapainon rajat ylittäviä 
palveluita tarjoavien yritysten ja rajat ylittäviä ostoja suorittavien kuluttajien välillä. 
5 artiklaa tulisi soveltaa vain, kun sopimuksen tekemistä edeltävät palveluntarjoajan 
aktiiviset toimet, kuten toisessa EU:n jäsenvaltiossa olevalle kuluttajalle esitetty erityinen 
kutsu tai kohdennettu ilmoitus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Cristian Dumitrescu

Tarkistus 94
7 artikla

Edustajan tekemät sopimukset Vapaaehtoinen edustaja
1. Edellä 3 artiklassa tarkoitetun 
lakiviittauksen puuttuessa päämiehen ja 
edustajan väliseen sopimukseen sovelletaan 
sen valtion lakia, jossa edustajan 
asuinpaikka on, ellei edustaja harjoita tai 
ole velvoitettu harjoittamaan toimintaansa 
pääasiallisesti valtiossa, jossa päämiehen 
asuinpaikka on, jolloin sovelletaan tämän 
valtion lakia.

1. Päämiehen ja edustajan väliseen 
sopimukseen sovelletaan 3–6 artiklassa 
tarkoitettua lakia

2. Päämiehen ja kolmannen väliseen 
suhteeseen, joka johtuu edustajan 
valtuuksien mukaisesta, valtuudet 
ylittävästä tai ilman valtuuksia 
tapahtuvasta toiminnasta, sovelletaan sen 
valtion lakia, jossa edustajan asuinpaikka on 
toimintahetkellä. Sovellettava laki on 
kuitenkin sen valtion laki, jossa edustaja on 
toiminut, jos joko päämiehellä, jonka 
nimissä edustaja on toiminut, tai 
kolmannella on asuinpaikka kyseisessä 
valtiossa tai jos edustaja on toiminut 
arvopaperipörssissä tai osallistunut 
huutokauppaan kyseisessä valtiossa.

2. Kuten päämiehen ja kolmannen 
osapuolen välillä, edustajan toimivallan 
olemassaoloon ja laajuuteen sekä 
edustajan suorittamaan toimivallan 
harjoittamiseen tai oletettuun 
harjoittamiseen sovelletaan sen valtion 
lakia, jossa edustajan asuinpaikka on 
toimintahetkellä. Sovellettava laki on 
kuitenkin sen valtion laki, jossa edustaja on 
toiminut, jos:

(a) edustaja ei ole toiminut harjoittaessaan 
kaupallista tai elinkeinotoimintaansa,
(b) kolmas osapuoli ei ole tiennyt tai 
kolmannen osapuolen ei ole pitänyt tietää 
edustajan asuinpaikkaa, tai

(c) edustaja on toiminut arvopaperipörssissä 
tai osallistunut huutokauppaan kyseisessä 
valtiossa.
Tässä artiklassa edustajan, joka toimii 
ammattinsa harjoittamisen yhteydessä 
mutta jolla ei ole omaa toimipaikkaa, 
katsotaan asuvan päämiehensä 
toimipaikassa, jos kolmas osapuoli on 
tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää 
edustajan yhteydestä päämiehen 
toimipaikkaan.
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3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, 
kun päämies tai kolmas on toisen osapuolen 
erikseen kirjallisesti hyväksymällä tavalla 
määrännyt mainitun kohdan soveltamisalaan 
kuuluvaan suhteeseen sovellettavan lain, 
näin määrättyä lakia sovelletaan näihin 
kysymyksiin.

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, 
kun päämies tai kolmas on toisen osapuolen 
kirjallisesti hyväksymällä tavalla määrännyt 
mainitun kohdan soveltamisalaan kuuluvaan 
suhteeseen sovellettavan lain, näin määrättyä 
lakia sovelletaan näihin kysymyksiin, jos 
edustaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt 
tietää määrätty laki.

4. Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa 
säädetään, siltä osin kuin edustaminen 
liittyy kiinteää omaisuutta koskevaan 
oikeuteen, 2 kohdassa tarkoitettuihin 
asioihin sovelletaan sen maan lakia, jossa 
kiinteä omaisuus sijaitsee.

4. Edellä 2 kohdan mukaisesti määrättyä 
lakia sovelletaan myös edustajan ja 
kolmannen suhteeseen, joka johtuu 
edustajan valtuuksiensa mukaisesta, ne 
ylittävästä tai ilman valtuuksia tapahtuvasta 
toiminnasta.

5. Edellä 2–4 kohdan mukaisesti määrättyä 
lakia sovelletaan myös edustajan ja 
kolmannen suhteeseen, joka johtuu 
edustajan valtuuksiensa mukaisesta, ne 
ylittävästä tai ilman valtuuksia tapahtuvasta 
toiminnasta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon komission ehdotuksen arvostelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristian Dumitrescu

Tarkistus 95
10 artiklan 4 kohta

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

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

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Cristian Dumitrescu

Tarkistus 96
13 artikla

1. Kun kyseessä on sopimuksen perusteella 
tapahtuva saatavan siirto, saatavan siirtäjän 
ja siirronsaajan keskinäisiin velvoitteisiin 
sovelletaan lakia, jota tämän asetuksen 
nojalla sovelletaan heidän väliseensä 
sopimukseen.

1. Kun kyseessä on sopimuksen perusteella 
tapahtuva saatavan siirto, saatavan siirtäjän 
ja siirronsaajan keskinäisiin velvoitteisiin 
sovelletaan lakia, jota tämän asetuksen 
nojalla sovelletaan heidän väliseensä 
sopimukseen.

2. Saatavan siirtokelpoisuus, siirronsaajan ja 
velallisen välinen suhde, se, millä 
edellytyksillä siirtoon voidaan vedota 
velallista vastaan, sekä velallisen 
suorituksen vapauttava vaikutus määräytyvät 
siirtyvään saatavaan sovellettavan lain 
mukaan.

2. Saatavan sopimuksellinen ja 
oikeudellinen siirtokelpoisuus, siirronsaajan 
ja velallisen välinen suhde, se, millä 
edellytyksillä siirtoon voidaan vedota 
velallista vastaan, sekä velallisen 
suorituksen vapauttava vaikutus määräytyvät 
siirtyvään saatavaan sovellettavan lain 
mukaan.

3. Sen valtion lain, jossa siirtäjän 
asuinpaikka on siirtohetkellä, mukaan 
määräytyy, voidaanko saatavan siirtoon 
vedota kolmansia vastaan.

3. Sen valtion lain, jossa siirtäjän 
asuinpaikka on siirto- tai luovutushetkellä, 
mukaan määräytyy, voidaanko saatavan 
siirtoon vedota kolmansia vastaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon komission ehdotuksen arvostelu.
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