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1 ELTs seni avaldamata.

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lepinguliste 
kohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I määrus)
(KOM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0650)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artikli 61 
punkti c ning artikli 67 lõiget 5, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku 
esitas (C6-0441/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni arvamust (A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 7
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(7) Lepinguliste kohustuste 
kollisiooninormide nurgakiviks peab olema 
lepingupoolte vabadus kohaldatavat õigust 
valida.

(7) Lepinguliste kohustuste 
kollisiooninormide üheks nurgakiviks peab 
olema lepingupoolte vabadus kohaldatavat 
õigust valida. Selline vabadus hõlmab 
õigust valida kohaldatavaks õiguseks 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
lepinguõiguse põhimõtted ja eeskirjad.
Siiski peavad need põhimõtted ja 
eeskirjad kõlblikkuse suhtes vastama 
teatud miinimumstandarditele. Eelkõige 
peaks põhimõtted välja töötama 
sõltumatu, erapooletu ja neutraalne 
organ; nende sisu peaks olema 
tasakaalustatud ja kaitstud teatud 
kohustuslike sätetega kõrvalehoidmise ja 
kuritarvitamise eest; ja need peaksid 
mõistlikult hõlmama kõiki õigusi ja 
kohustusi. Sellistele tingimustele vastavad 
näiteks UNIDROITi põhimõtted 
rahvusvaheliste kaubanduslepingute osas.

Selgitus

Täiendavat sõnastust tuleb lugeda koostoimes artikli 3 lõike 2 esimese muudetud lõiguga.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 11

(11) Individuaalsete töölepingute puhul 
peab olema kollisiooninormi alusel võimalik 
määrata kindlaks, millise riigi õigusega 
töösuhe on tegelikult kõige tihedamini 
seotud. See norm ei kahjusta lähetusriigi 
kohustuslike sätete kohaldamist, mis on ette 
nähtud 16. detsembri 1996. aasta direktiivis 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega.

(11) Individuaalsete töölepingute puhul 
peab olema kollisiooninormi alusel võimalik 
määrata kindlaks, millise riigi õigusega 
töösuhe on tegelikult kõige tihedamini 
seotud. Käesolev määrus ei piira
lähetusriigi kohustuslike sätete kohaldamist, 
mis on ette nähtud 16. detsembri 1996. 
aasta direktiivis 96/71/EÜ töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega..

Selgitus

Algne sõnastus on liiga kitsapiiriline („see norm“) ja ebaselge.

Muudatusettepanek 3
Artikkel 2
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Iga käesolevas konventsioonis nimetatud 
õigust kohaldatakse sellest olenemata, kas 
tegemist on liikmesriigi õigusega.

Iga käesolevas määruses nimetatud õigust 
kohaldatakse sellest olenemata, kas 
tegemist on liikmesriigi õigusega.

Selgitus

Ilmse vea parandus.

Muudatusettepanek 4
Artikli 3 lõike 2 esimene lõik

2. Samuti võivad pooled valida 
kohaldatavaks õiguseks rahvusvaheliselt või 
ühenduse poolt tunnustatud lepinguõiguse 
põhimõtted ja eeskirjad.

2. Samuti võivad pooled valida 
kohaldatavaks õiguseks rahvusvaheliselt 
tunnustatud lepinguõiguse põhimõtted ja 
eeskirjad.

Selgitus

Põhjenduse 7 muutmise eesmärk on käesoleva sätte selgitamine.

Lisaks ei ole käesolevas määruses soovitatav kaudselt viidata ühtsele tugiraamistikule, mis on 
veel välja töötamata, eriti kui lepingutingimuste kohta käivate sätete sõnastus ja vastuvõtmise 
õiguslikud alused pole veel selged.

Muudatusettepanek 5
Artikli 4 lõige 1

1. Kui lepingule kohaldatavat õigust ei ole 
valitud vastavalt artiklile 3, määratakse
lepingu suhtes kohaldatav õigus kindlaks 
järgmiselt:

1. Kui lepingule kohaldatavat õigust ei ole 
valitud vastavalt artiklile 3, kohaldatakse
lepingu suhtes selle riigi õigust, millega 
see on kõige tugevamalt seotud.

a) müügileping on reguleeritud selle riigi 
õigusega, kus on müüja alaline elu- või 
asukoht;
b) teenuse osutamise leping on 
reguleeritud selle riigi õigusega, kus on 
teenuse osutaja alaline elu- või asukoht;
(c) veoleping on reguleeritud selle riigi 
õigusega, mis on vedaja alaline elu- või 
asukoht;
d) leping, mille esemeks on õigus 
kinnisasjale või õigus kasutada 
kinnisasja, on reguleeritud selle riigi 
õigusega, kus kinnisasi asub;
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e) punktist d olenemata on üürileping, 
mis on sõlmitud kinnisasja ajutiseks 
isiklikuks kasutamiseks maksimaalselt 
kuueks järjestikuseks kuuks, reguleeritud 
selle riigi õigusega, kus on omaniku 
alaline elu- või asukoht, tingimusel et 
üürnik on füüsiline isik ja tema alaline 
elukoht on samas riigis;
f) intellektuaal- või tööstusomandileping 
on reguleeritud selle riigi õigusega, kus 
on selle isiku alaline elukoht, kes annab 
õigused üle või loovutab need;
g) frantsiisileping on reguleeritud selle 
riigi õigusega, kus on frantsiisivõtja 
alaline elu-või asukoht;
h) turustusleping on reguleeritud selle 
riigi õigusega, kus on turustaja alaline 
elu- või asukoht.

Selgitus

Komisjoni ettepanekut peetakse liialt jäigaks ja õiguse valiku vabadust piiravaks. Samuti ei 
ole kollisiooninormide üleilmse ühtlustamise eesmärki silmas pidades soovitatav, et ettepanek 
ei ole kooskõlas kolmandate riikide õiguse kollisiooninormidega. Artikli 4 
muudatusettepanekud on välja töötatud sarnaselt parlamendi esimesel lugemisel muudetud 
Rooma II määruse vastavate sätetega, et luua vajalik tasakaal range normi ja valikuvabaduse 
võimaldamise vahel. Eesmärk saavutatakse põhireegli sätestamisega artikli 4 lõikes 1, mida 
täpsustatakse terve rea eeldustega lõigetes 1 a ja 1 b ning erandisättega lõikes 2.

Eraldi normi sätestamist frantsiisilepingute reguleerimiseks ei peeta vajalikuks.

Muudatusettepanek 6
Artikli 4 lõige 1 a (uus)

1 a. Eeldatakse, et leping on kõige 
tugevamalt seotud riigiga, kus on lepingu 
sõlmimise ajal selle poole elu- või 
asukoht, kes peab täitma lepingule 
iseloomuliku kohustuse.

Muudatusettepanek 7
Artikli 4 lõige 1 b (uus)
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1 b. Eeldatakse, et leping on kõige 
tihedamini seotud eelkõige järgmistel 
juhtudel:

Muudatusettepanek 8
Artikli 4 lõike 1 b punkt a (uus)

a) eeldatakse, et müügileping on kõige 
tugevamini seotud riigiga, kus on müüja 
alaline elu- või asukoht;

Muudatusettepanek 9
Artikli 4 lõike 1 b punkt b (uus)

b) eeldatakse, et teenuste osutamise leping 
on kõige tugevamini seotud riigiga, kus 
on teenuse osutaja alaline elu- või 
asukoht;

Muudatusettepanek 10
Artikli 4 lõike 1 b punkt c (uus)

c) eeldatakse, et veoleping on kõige 
tugevamini seotud riigiga, kus on vedaja 
alaline elu- või asukoht;

Muudatusettepanek 11
Artikli 4 lõike 1 b punkt d (uus)

d) eeldatakse, et leping, mille esemeks on 
õigus kinnisasjale või õigus kasutada 
kinnisasja, on kõige tugevamini seotud
riigiga, kus kinnisasi asub; 

Muudatusettepanek 12
Artikli 4 lõike 1 b punkt e (uus)
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 e) eeldatakse, et punktist d olenemata on 
üürileping, mis on sõlmitud kinnisasja 
ajutiseks isiklikuks kasutamiseks 
maksimaalselt kuueks järjestikuseks 
kuuks, kõige tugevamalt seotud riigiga, 
kus on omaniku alaline elu- või asukoht, 
tingimusel et üürnik on füüsiline isik ja 
tema alaline elukoht on samas riigis;

Muudatusettepanek 13
Artikli 4 lõike 1 b punkt f (uus)

f) eeldatakse, et intellektuaal- või 
tööstusomandileping on kõige tugevamalt 
seotud riigiga, kus on selle isiku alaline 
elu- või asukoht, kes annab õigused üle 
või loovutab need;

Muudatusettepanek 14
Artikli 4 lõike 1 b punkt g (uus)

g) eeldatakse, et turustusleping on kõige 
tugevamalt seotud riigiga, kus on 
turustaja alaline elu- või asukoht;

Muudatusettepanek 15
Artikli 4 lõike 1 b punkt h (uus)

h) eeldatakse, et kindlustusleping on 
kõige tugevamalt seotud riigiga, kus 
kindlustatud risk asub. 

Selgitus

Peetakse vajalikuks eraldi eelduse lisamist kindlustuslepingute kohta. Kindlustuslepingud on 
vaieldamatult võlaõiguse lahutamatu osa ja peaksid – nagu teenuste osutamise lepingud –
kuuluma artikli 4 lõigete 1 a b ja b reguleerimisalasse. See poleks siiski kõige otstarbekam, 
sest kui kohaldatavaks õiguseks määratakse kindlustaja elu- või asukohariigi õigus, eiratakse 
kindlustuslepingu nõrgema poole huve ja satutakse vastuollu juba väljakujunenud tavaga 
õiguse kohaldamisel ELis asuvate riskide kindlustamiseks sõlmitud lepingute suhtes. Seetõttu 
peaks ainult ELi direktiividega reguleeritava kindlustatava riski asukoht olema lisatud 
elemendina, mis viitab kindlustuslepingu ja antud riigi õiguse vahelisele eriti tugevale 
seotusele. 
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Muudatusettepanek 16
Artikli 4 lõige 2

2. Lõikes 1 nimetamata lepingud on 
reguleeritud selle riigi õigusega, mis on 
lepingule iseloomuliku kohustuse täitja 
alaline elu- või asukoht lepingu sõlmise 
ajal. Kui lepingule iseloomulikku 
kohustust ei ole võimalik kindlaks 
määrata, kohaldatakse lepingu suhtes 
selle riigi õigust, millega see on kõige 
tugevamalt seotud.

2. Erandina võib lõigetes 1 a ja 1 b 
sätestatud eeldused jätta arvesse võtmata, 
kui juhtumi kõik asjaolud ühemõtteliselt 
näitavad, et leping on ilmselgelt 
tugevamalt seotud teise riigiga.

Selgitus

Komisjoni ettepanekut peetakse liialt jäigaks ja õiguse valiku vabadust piiravaks. Samuti ei 
ole kollisiooninormide üleilmse ühtlustamise eesmärki silmas pidades soovitatav, et ettepanek 
ei ole kooskõlas kolmandate riikide õiguse kollisiooninormidega. Artikli 4 
muudatusettepanekud on välja töötatud sarnaselt parlamendi esimesel lugemisel muudetud 
Rooma II määruse vastavate sätetega, et luua vajalik tasakaal range normi ja valikuvabaduse 
võimaldamise vahel. Eesmärk saavutatakse põhireegli sätestamisega artikli 4 lõikes 1, mida 
täpsustatakse rea eeldustega lõigetes 1 a ja 1 b ning erandisättega lõikes 2.

Eraldi normi sätestamist frantsiisilepingute reguleerimiseks ei peeta vajalikuks.

Muudatusettepanek 17
Artikkel 5 a (uus)

Artikkel 5 a – Kohustusliku kindlustuse 
lepingud

Kohustusliku kindlustuse lepingute puhul 
kohaldatav õigus on kindlustuskohustuse 
kehtestanud riigi õigus.

Selgitus

Kindlustuslepingute kohta, mille sõlmimise kohustus on sätestatud seadusega, puuduvad 
eraldi reeglid. Kohustusliku kindlustuse kohta kehtivad selle riigi avaliku korra reeglid, kes 
on avalikes huvides kehtestanud kindlustuskohustuse. Need reeglid sisaldavad tavaliselt 
nõudeid kindlustuslepingu vormi, ulatuse ja sisu kohta. Õigusnõuetele vastamiseks peavad 
kindlustuslepingud olema nende reeglitega kooskõlas. See tagatakse üksnes kohustuslike 
kindlustuslepingute täieliku allutamisega kindlustuskohustuse kehtestanud riigi õigusele. Siin 
ei jäeta lepingupooltele vabadust õiguse valikuks.
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Muudatusettepanek 18
Artikli 6 lõige 1

1. Olenemata artikli 3 sätetest, ei põhjusta 
töölepingu puhul poolte valitud õigus 
töötaja ilmajätmist kaitsest, mis on talle ette 
nähtud kohustuslike sätetega, mida 
käesoleva artikli kohaselt kohaldataks 
õiguse valiku puudumisel.

1. Olenemata artikli 3 sätetest, ei põhjusta 
individuaalse töölepingu puhul poolte 
valitud õigus töötaja ilmajätmist kaitsest, 
mis on talle ette nähtud kohustuslike 
sätetega, mida käesoleva artikli kohaselt 
kohaldataks õiguse valiku puudumisel.

Selgitus

Peab olema ühemõtteliselt selge, et reguleeritakse individuaalseid töölepinguid, mitte 
kollektiivlepinguid.

Muudatusettepanek 19
Artikli 6 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Artikliga 3 sätestatud valiku puudumisel
kohaldatakse töölepingu suhtes:

2. Artikliga 3 sätestatud valiku puudumisel
kohaldatakse individuaalse töölepingu 
suhtes:

Selgitus

Peab olema ühemõtteliselt selge, et reguleeritakse individuaalseid töölepinguid, mitte 
kollektiivlepinguid.

Muudatusettepanek 20
Artikli 6 lõike 2 punkt a

a) selle riigi õigust, kus või kust töötaja 
teeb harilikult oma lepingujärgselt tööd. 
Sellist hariliku töö asukohta ei loeta 
muutunuks, kui töötaja ajutiselt töötab 
teises riigis. Töötamine teises riigis on 
ajutine, kui töötaja peab pärast 
ülesannete täitmist välismaal asuma 
tagasi tööle oma elukohajärgsesse riiki. 
Uue töölepingu sõlmimine algse 
tööandjaga või temaga samasse kontserni 
kuuluva tööandjaga ei tähenda, et 
töötamist teises riigis ei saaks pidada 
ajutiseks;

a) selle riigi õigust, kus töötaja teeb 
harilikult oma lepingujärgset tööd;
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Selgitus

Artiklit 6 liigendust on muudetud eesmärgiga kehtestada individuaalsete töölepingute puhul 
kolmeastmeline süsteem. Esimese astme reegel peaks kooskõlas Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigusega Brüsseli I määruse osas määratlema locus laboris’e õiguse, st selle koha 
õiguse, kus harilikult tööd tehakse. Teise astme reegel (selle riigi õigus, kust töötaja teeb 
harilikult oma lepingujärgset tööd) hõlmaks näiteks lennuki pardateenindajad. Kolmanda 
astme reegel määratleb ettevõtte asukohajärgse õiguse juhtumite puhul, kus esimese ja teise 
astme reeglid ei ole kohaldatavad. Lõige 3 aga võimaldab kohaldada teise riigi õigust 
juhtudel, kus individuaalne tööleping on ilmselt tugevamini seotud selle riigiga.

Muudatusettepanek 21
Artikli 6 lõike 2 punkt a a (uus)

a a) selle riigi õigust, kust töötaja teeb 
harilikult oma lepingujärgset tööd, kui 
töötaja harilikult ei tööta ühes ja samas 
riigis;

Muudatusettepanek 22
Artikli 6 lõike 2 punkti a b esimene lõik (uus)

a b) punktide a ja aa tähenduses ei peeta 
töötamise asukohta muutunuks, kui 
töötaja ajutiselt töötab teises riigis. 
Töötamine teises riigis on ajutine, kui 
töötaja peab pärast teatud ülesannete 
täitmist välismaal naasma tööle oma 
elukohajärgsesse riiki. 

Selgitus

Tegemist on komisjoni ettepaneku punkti a sõnastusega ja sätte mõte on jäänud samaks kui 
Rooma konventsioonis. Asjaolu, et ajutist töötamist teises riigis tuleks tõlgendada kitsalt, on 
rõhutatud täpsustuse „teatud“ lisamisega mõistele „ülesanded“.

Muudatusettepanek 23
Artikli 6 lõike 2 punkti a b teine lõik (uus)
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Töötajate lähetamist teise riiki kauemaks 
kui üheks aastaks ei peeta ajutiseks 
töötamiseks selle sätte tähenduses ja 
lähetamist teise riiki pikemaks perioodiks 
kui kaks aastat ei peeta ajutiseks 
töötamiseks selle sätte tähenduses.

Selgitus

Sätte eesmärgiks on õiguskindluse tõstmine. Esitatud ajavahemik on kooskõlas määrusega nr 
1408/71 lähetatud töötajate kohta.

Muudatusettepanek 24
Artikli 6 lõige 3

3. Lõikes 2 nimetatud õiguse võib jätta 
kohaldamata, kui asjaoludest tervikuna 
ilmneb, et leping on tugevamalt seotud 
mõne teise riigiga, sel juhul kohaldatakse 
lepingu suhtes selle teise riigi õigust.

3. Lõikes 2 nimetatud õiguse võib jätta 
kohaldamata, kui asjaoludest tervikuna 
ilmneb, et individuaalne tööleping on 
ilmselgelt tugevamalt seotud mõne teise 
riigiga; sel juhul kohaldatakse lepingu 
suhtes selle teise riigi õigust.

Selgitus

Peab olema ühemõtteliselt selge, et reguleeritakse individuaalseid töölepinguid, mitte 
kollektiivlepinguid. Täienduse „ilmselgelt“ lisamine rõhutab artikli 6 lõikes 2 kirjeldatud 
kolmeastmelist süsteemi.

Muudatusettepanek 25
Artikli 8 lõige 1

1. Kohustuslikud sätted on sätted, millest 
kinnipidamist peetakse riigi poliitilise, 
sotsiaalse või majanduskorralduse 
säilitamise seisukohast niivõrd oluliseks, et 
nende kohaldamist nõutakse igas olukorras, 
mis kuuluvad nende reguleerimisalasse, 
olenemata sellest, millist õigust käesoleva 
määruse kohaselt muidu kohaldatakse.

1. Rahvusvaheliselt kohaldatavad
kohustuslikud sätted on käesoleva artikli 
mõistes sätted, millest kinnipidamist 
peetakse riigi poliitilise, sotsiaalse või 
majanduskorralduse säilitamise seisukohast
niivõrd vajalikuks, et nende kohaldamist 
nõutakse igas olukorras, mis kuuluvad 
nende reguleerimisalasse, olenemata sellest, 
millist õigust käesoleva määruse kohaselt 
muidu kohaldatakse.

Selgitus

Kohustuslike sätete mõiste on kitsama ja konkreetsema tähendusega kui näiteks artiklis 6 
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seoses kohaldamisega töölepingutele. Nii artiklis 6 kui artikli 3 lõikes 5 ja artikli 10 lõikes 4 
peetakse silmas rahvusvaheliselt kohaldatavaid kohustuslikke sätteid. Seetõttu tuleks 
selgitada, et lõikes 1 antud definitsioon viitab ainult artiklile 6 ja rahvusvaheliselt 
kohaldatavatele kohustuslikele sätetele. Sõnastus „oluliseks“ on asendatud erapooletuma 
sõnastusega „vajalikuks“, mida kasutatakse ka õigusaktides sagedamini.

Muudatusettepanek 26
Artikli 8 lõige 3

3. Samuti võidakse kohaldada muu kui 
valitud kohtu asukohariigi kohustuslikke 
sätteid, kui konkreetne olukord on teise 
riigiga tugevalt seotud. Kohtunik arvestab 
kohustuslike sätete kohaldamise üle 
otsustamisel nende olemust ja otstarvet 
vastavalt lõike 1 määratlusele ning 
tagajärgi, mis nende kohaldamisel või 
kohaldamata jätmisel oleks kõnealuste 
kohustuslike sätetega taotletava eesmärgi 
seisukohast ja poolte jaoks.

välja jäetud

Selgitus

Saksamaa, Iirimaa, Läti, Luksemburg, Portugal, Sloveenia ja Ühendkuningriik seadsid 
Rooma konventsiooni vastavale sättele reservatsiooni. Tuleb arvesse võtta, et sätte 
mittekohustav laad, kasutatavate kriteeriumide ebaselgus ja võimalik lai ulatus võivad 
vähendada õiguskindlust ja julgustada spekulatiivseid katseid lepinguliste kohustuste 
täitmisest kõrvalehoidmiseks, mis omakorda suurendaks ettevõtjate olukorra ebakindlust ja 
riski ning kulutusi.

Muudatusettepanek 27
Artikli 18 lõike 1 teine lõik

Kui leping on sõlmitud tütarettevõtte, 
filiaali või muu asutuse tegevuse raames või 
kui selline asutus peab lepingu kohaselt 
teenust osutama, on asutuse asukoht tema 
alaline asukoht.

Kui leping on sõlmitud filiaali, esinduse või 
muu asutuse tegevuse raames või kui selline 
asutus peab lepingu kohaselt teenust 
osutama, on asutuse asukoht tema alaline 
asukoht.

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse artikkel 18 vastavusse Brüsseli I määruse sõnastusega (artikli 
60 lõige 1). Vt ka Rooma II määruse kohta vastu võetud ühise seisukoha artiklit 23.
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Muudatusettepanek 28
Artikkel 22

Käesolev määrus ei mõjuta selliste Euroopa 
ühenduste institutsioonide õigusaktide 
kohaldamist või vastuvõtmist, millega:

Käesolev määrus ei mõjuta selliste Euroopa 
ühenduste institutsioonide õigusaktide 
kohaldamist või vastuvõtmist, millega:

a) sätestatakse konkreetse valdkonna 
lepinguliste kohustustega seotud 
mittekohustuslikud normid; selliste 
kehtivate õigusaktide loetelu on esitatud I 
lisas; või

a) sätestatakse konkreetse valdkonna 
lepinguliste kohustustega seotud 
mittekohustuslikud normid; selliste 
kehtivate õigusaktide mitteammendav
loetelu on esitatud I lisas; või 

b) reguleeritakse lepingulisi kohustusi, ja
mida vastavalt poolte tahtele kohaldatakse 
kollisiooninorme hõlmavates olukordades; 
või

b) reguleeritakse lepingulisi kohustusi, mida
vastavalt poolte tahtele kohaldatakse 
kollisiooninorme hõlmavates olukordades; 
või

c) sätestatakse õigusnormid siseturu 
häireteta toimimise edendamiseks, 
kusjuures neid norme ei saa kohaldada
samaaegselt rahvusvahelise eraõiguse 
normidega.

c) sätestatakse õigusnormid, mille 
eesmärgiks siseturu tõrgeteta toimimise
tagamine, arvestades aga, et neid norme ei 
saa kohaldada koos rahvusvahelise 
eraõiguse normidega.

Selgitus

I lisa ei ole punkti a osas ammendav ja käesoleva sätte sõnastus peaks sellele viitama.

Punkti c sõnastus on viidud kooskõlla parlamendi esimesel lugemisel muudetud Rooma II 
määruse ettepaneku vastava sättega.

Muudatusettepanek 29
Artikli 23 lõige 2 a (uus)

2 a. Riik, mis koosneb erinevatest 
territoriaalüksustest, millest igaühes 
kehtivad lepinguväliste kohustuste suhtes 
oma õigusnormid, ei ole kohustatud 
kohaldama käesolevat määrust selliste 
üksuste õigusnormide vahel ilmnevate 
konfliktide korral.

Selgitus

Säte on üle võetud Rooma II määruse ettepanekust parlamendi ja nõukogu esimese lugemise 
käigus. See võimaldab erineva õiguskorraga üksustest koosnevatel liikmesriikidel otsustada, 
kas ühenduse õiguse alusel kujundatud sätteid rakendada ka selliste juhtumite korral, mida 
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reguleerib üksnes riigi õigus.

Muudatusettepanek 30
Artikli 24 kolmas lõik

Käesolevat määrust kohaldatakse 
lepingulistele kohustustele, mis tekivad 
pärast selle kohaldatavaks muutumist.
Siiski, enne käesoleva määruse 
kohaldatavaks muutumist tekkinud 
lepinguliste kohustuste suhtes 
kohaldatakse käesolevat määrust juhul, 
kui selle kohaselt tuleb kohaldada sama 
õigust, kui oleks kohaldatud 1980. aasta 
Rooma konventsiooni kohaselt.

Käesolevat määrust kohaldatakse 
lepingulistele kohustustele, mis tekivad 
pärast selle kohaldatavaks muutumist.

Selgitus

Õigusnormid ei tohiks põhimõtteliselt olla tagasiulatuva jõuga. Sõnastus muudab sätte raskelt 
mõistetavaks ning vähendab õiguskindlust.

Muudatusettepanek 31
I lisa

– Direktiiv liikmesriigi territooriumilt 
ebaseaduslikult väljaviidud 
kultuuriväärtuste tagastamise kohta (15. 
märtsi 1993. aasta direktiiv 93/7/EMÜ)

– Direktiiv liikmesriigi territooriumilt 
ebaseaduslikult väljaviidud 
kultuuriväärtuste tagastamise kohta (15. 
märtsi 1993. aasta direktiiv 93/7/EMÜ)

– Direktiiv töötajate lähetamise kohta 
seoses teenuste osutamisega (16. detsembri 
1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ)

– Direktiiv töötajate lähetamise kohta 
seoses teenuste osutamisega (16. detsembri 
1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ)

– Kahjukindlustuse teine direktiiv (22. 
juuni 1988. aasta direktiiv 88/357/EMÜ, 
nagu seda on täiendatud ja muudetud 
direktiividega 92/49/EMÜ ja 2002/13/EÜ)

– Elukindlustuse teine direktiiv (8. 
novembri 1990. aasta direktiiv 
90/619/EMÜ, nagu seda on täiendatud ja 
muudetud direktiividega 92/96/EMÜ ja 
2002/12/EÜ)

Selgitus
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Viimased kaks taanet tuleks välja jätta, arvestades ka asjaolu, et teine elukindlustusdirektiiv 
on kehtetuks tunnistatud ja asendatud direktiiviga 2002/83.

ELis asuvate riskide kindlustuskaitset käsitlevad kindlustuslepingud tuleks koondada lepingut 
eriõigusega siduvatele teguritele kohaldatavate üldiste sätete reguleerimisalasse. Suuremad 
võimalused õiguse valikuks oleksid kasulikud kindlustussektorile ja selle klientidele 
mittetarbijate segmendis. Lepingutele kohaldatava õiguse hoolikas valik võimaldaks pakkuda 
ühesuguseid tooteid kogu Euroopas, välistades vajaduse töötada iga turu jaoks välja erinevad 
tooted. Selle valdkonna probleemid takistasid minevikus kindlustuskompaniisid täies ulatuses 
ära kasutamast teenuse osutamise vabadust, võimaldades pakkuda vaid suurte riskide 
kindlustuskaitset. Õiguse valiku vabaduse korral vajavad harilikult kaitset ainult tarbijad, 
kaasa arvatud kindlustussektor. Äriühingutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel on piisavalt 
kogemusi, et mõista riske, mida nad võtavad väljaspool oma asukohariigi õigussüsteemi 
tegutsedes, või millal nad vajavad õigusnõustamist. 
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SELETUSKIRI

Rooma I määruse ettepaneku menetlemise eesmärgiks on kujundada 1980. aasta Rooma 
konventsioon ühenduse õigusaktiks ja seda vajaduse korral muuta.

Ehkki määruse vastuvõtmise vajalikkus on mõnel juhul kahtluse alla seatud, peab raportöör 
seda teostamisvääriliseks järgmistel põhjustel: a) määrust on hõlpsam muuta kui konventsiooni, 
ja määrus laieneb acquis communautaire’i osana kiiremini uutesse liikmesriikidesse; b) tekib 
kindel võimalus saada Euroopa Kohtult eelotsustus (meenutagem Belgia viivitust Rooma 
konventsiooni protokollide rakendamisega Euroopa Kohtu tõlgendust oodates); c) määruse 
puhul on tegemist liikmesriikide kohtutele otseselt siduva õigusaktiga, samas kui 
rahvusvahelise konventsiooni ratifitseerimiseks tuleb paljudes riikides luua uusi õigusakte, et 
muuta konventsioon riigile õiguslikult siduvaks. Ainsaks puuduseks on see, et määrust ei saa 
kohaldada Taani suhtes. Loodetavasti saab Ühendkuningriik oma esialgsetest kahtlustest üle ja 
osaleb määruse vastuvõtmises.

Nüüd aga märgib raportöör, et Rooma konventsiooniga võrreldes on määruse ettepanekus 
arvukalt uusi sätteid. Raportöör on kindel, et neid arutatakse komisjonis põhjalikult, ning ta 
jätab arutelude tulemusi ja saadud ettepanekuid arvestades endale õiguse ka edaspidi 
muudatusettepanekuid esitada.

Raportis ära toodud muudatusettepanekud on välja töötatud komisjoni ettepaneku sõnastuse 
täiustamiseks, arvestades erinevaid ettepanekuid, mis on raportöörile esitatud sooviga viia 
tekst Rooma II määruse ettepanekuga praegusest rohkem kooskõlla. Raportöör on 
keskendunud eelkõige teatud olulistele sätetele nagu artikkel 4 (Kohaldatav õigus valiku 
puudumisel) ja artikkel 6 (Individuaalsed töölepingud); selles soovitab ta Rooma II määruse 
ettepanekule läheneda samamoodi kui esimesel lugemisel parlamendis ja samamoodi kui 
kollisiooninormidele kolmandate riikide õiguses. Raportöör on artikli 8 muutmisega püüdnud 
eristada riiklikke ja rahvusvahelisi kohustuslikke norme, arvestades, et erinevad viited 
„kohustuslikele sätetele“ artikli 3 lõikes 5, artikli 6 lõikes 1, artiklis 8 ja artikli 10 lõikes 1 
võivad tekitada segadust.

Samuti on püütud hõlmata kindlustussektori vajadusi, mis peaks avaldama tuntavat kasu 
siseturu toimimisele kindlustuse valdkonnas.

Lõpuks märgib raportöör, et komisjoni ettepaneku erinevate tõlgete vahel on arvukalt 
lahknevusi. Ta usub, et parlamendi ja nõukogu jurist-lingvistid kõrvaldavad need menetluse 
käigus.


