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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi 
tai tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi 
tai tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi 
lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä
kieliversiosta pois jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä
päättävät asiasta vastaavat yksiköt.
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1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimusvelvoitteisiin 
sovellettavasta laista (Rooma I)
(KOM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0650)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 61 artiklan c kohdan 
ja 67 artiklan 5 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0441/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 7 kappale
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(7) Sopimusvelvoitteita koskevien 
lainvalintasääntöjen peruslähtökohtana olisi 
oltava osapuolten vapaus valita sovellettava 
laki.

(7) Sopimusvelvoitteita koskevien 
lainvalintasääntöjen peruslähtökohtana olisi 
oltava osapuolten vapaus valita sovellettava 
laki. Tämä vapaus käsittää oikeuden 
valita sovellettavaksi laiksi 
kansainvälisellä tai tasolla tunnustetut 
sopimusoikeuden aineelliset säännöt ja 
periaatteet Tällaisten periaatteiden ja 
sääntöjen on kuitenkin oltava tiettyjen 
vähimmäisnormien mukaisia. Niiden 
pitäisi erityisesti olla riippumattoman, 
puolueettoman ja neutraalin elimen 
laatimia; niiden sisällön olisi oltava 
tasapainossa ja suojassa kiertämiseltä ja 
väärinkäytöltä tiettyjen pakollisten 
sääntöjen avulla; ja niillä olisi 
säänneltävä oikeuksia ja velvoitteita 
kohtuullisen kattavalla tavalla. Nämä
ehdot täyttyvät esimerkiksi 
kansainvälisten kaupallisten sopimusten 
UNIDROIT-periaatteissa.

Perustelu

Lisäystä on katsottava 3 artiklan 2 kohdan tarkistetun ensimmäisen alakohdan yhteydessä.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 11 kappale

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

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

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto on liian kapea ("sääntö"), eikä se ole täysin selkeä.
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Tarkistus 3
2 artikla

Tämän asetuksen mukaisesti määräytyvää
lakia sovelletaan myös silloin, kun se on 
muun kuin jäsenvaltion laki.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 4
3 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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

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

Perustelu

Tarkistettu johdanto-osan 7 kappale on tarkoitettu selkeyttämään tätä määräystä.

Lisäksi ei ole toivottavaa viitata epämääräisesti tähän asetukseen, jota ei ole vielä
olemassakaan, etenkin kun on epävarmaa millaisessa muodossa säännös tulee olemaan ja 
mihin oikeusperustaan se pohjautuu. 

Tarkistus 5
4 artiklan 1 kohta

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

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitetun 
lakiviittauksen puuttuessa seuraaviin 
sopimuksiin sovelletaan sen valtion lakia, 
joka siihen liittyy läheisimmin.

a) myyntisopimukseen sovelletaan sen 
valtion lakia, jossa myyjän asuinpaikka 
on;
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b) palvelun suorittamista koskevaan 
sopimukseen sovelletaan sen valtion 
lakia, jossa palvelunsuorittajan 
asuinpaikka on;
c) kuljetussopimukseen sovelletaan sen 
valtion lakia, jossa liikenteenharjoittajan 
asuinpaikka on;
d) sopimukseen, jonka kohteena on 
oikeus kiinteään omaisuuteen tai kiinteän 
omaisuuden käyttöoikeus, sovelletaan sen 
valtion lakia, jossa kiinteä omaisuus 
sijaitsee;
e) sen estämättä, mitä d alakohdassa 
säädetään, kiinteän omaisuuden 
vuokraukseen tilapäiseen yksityiskäyttöön 
enintään kuudeksi peräkkäiseksi 
kuukaudeksi sovelletaan kuitenkin sen 
valtion lakia, jossa omistajalla on 
asuinpaikka, jos vuokralainen on 
luonnollinen henkilö ja hänellä on 
asuinpaikka samassa valtiossa;
f) teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan 
sopimukseen sovelletaan sen valtion 
lakia, jossa oikeuksien siirtäjällä tai 
käyttöoikeuden myöntäjällä on 
asuinpaikka;
g) luvakesopimukseen sovelletaan sen 
valtion lakia, jossa luvakkeensaajan 
asuinpaikka on;
h) jakelusopimukseen sovelletaan sen
valtion lakia, jossa jakelijan asuinpaikka 
on.

Perustelu

Komission ehdotusta pidetään liian ankarana eikä siinä sallita juridista harkintaa. Se ei 
myöskään ole EU:n ulkopuolisia tuomiovalta-alueita koskevien lakiristiriitaohjeiden kanssa, 
mikä ei ole toivottavaa ristiriitaohjeiden maailmanlaajuista harmonisointia koskevien 
tavoitteiden kanssa. Lisäksi tästä eteenpäin 4 artiklaan asti olevat tarkistukset ovat 
parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tarkistamien Rooma II:n vastaavien tekstien 
mukaisia, jotta tiukan säännön ja harkintavallan välillä olisi asianmukainen tasapaino. Tämä
saavutetaan asettamalla perussääntö 4 artiklan 1 kohtaan ja jatkamalla 1 a kohdan ja 
1 b kohdan oletuksilla ja 2 kohdan erityismääräyksellä.

Lisäksi katsotaan, että franchise-sopimuksille ei tarvita erityistä sääntöä.
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Tarkistus 6
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Sopimuksen katsotaan liittyvän 
läheisimmin siihen maahan, jossa 
sopimukselle ominaisen toiminnan 
suorittavalla osapuolella on asuinpaikka 
sopimuksen tekohetkellä.

Tarkistus 7
4 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Erityisesti sopimuksen katsotaan 
liittyvän läheisimmin seuraavissa 
tapauksissa: 

Tarkistus 8
4 artiklan 1 b kohdan a alakohta (uusi)

(a) myyntisopimuksella katsotaan olevan 
eniten yhteyksiä sen valtion kanssa, jossa 
myyjän asuinpaikka on;

Tarkistus 9
4 artiklan 1 b kohdan b alakohta (uusi)

(b) palvelun suorittamista koskevalla 
sopimuksella katsotaan olevan eniten 
yhteyksiä sen valtion kanssa, jossa 
palvelun suorittajan asuinpaikka on;

Tarkistus 10
4 artiklan 1 b kohdan c alakohta (uusi)

(c) kuljetussopimuksella katsotaan olevan 
eniten yhteyksiä sen valtion kanssa, jossa 
liikenteenharjoittajan asuinpaikka on;
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Tarkistus 11
4 artiklan 1 b kohdan d alakohta (uusi)

(d) sopimuksella, jonka kohteena on 
oikeus kiinteään omaisuuteen tai kiinteän 
omaisuuden käyttöoikeus, katsotaan 
olevan eniten yhteyksiä sen valtion 
kanssa, jossa kiinteä omaisuus sijaitsee; 

Tarkistus 12
4 artiklan 1 b kohdan e alakohta (uusi)

(e) sen estämättä, mitä d alakohdassa 
säädetään, tilapäiseen yksityiskäyttöön 
enintään kuudeksi peräkkäiseksi 
kuukaudeksi tapahtuvalla kiinteän 
omaisuuden vuokrauksella katsotaan 
kuitenkin olevan eniten yhteyksiä siihen 
valtioon, jossa omistajalla on 
asuinpaikka, jos vuokralainen on 
luonnollinen henkilö ja hänellä on 
asuinpaikka samassa valtiossa;

Tarkistus 13
4 artiklan 1 b kohdan f alakohta (uusi)

(f) teollis- ja tekijänoikeuksia koskevalla 
sopimuksella katsotaan olevan eniten 
yhteyksiä sen valtion kanssa, jossa 
oikeuksien siirtäjällä tai käyttöoikeuden 
myöntäjällä on asuinpaikka;

Tarkistus 14
4 artiklan 1 b kohdan g alakohta (uusi)

(g) jakelusopimuksella katsotaan olevan 
eniten yhteyksiä sen valtion kanssa, jossa 
jakelijan asuinpaikka on;
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Tarkistus 15
4 artiklan 1 b kohdan h alakohta (uusi)

(h) vakuutussopimuksella katsotaan 
olevan eniten yhteyksiä sen valtion 
kanssa, jossa vakuutettava kohde 
sijaitsee; 

Perustelu

Vakuutussopimuksille on hyvä olla erityisolettamus. Vakuutussopimukset ovat keskeinen osa 
velvoitelainsäädäntöä, ja palvelusopimuksina niiden voidaan katsoa kuuluvan 4 artiklan 
1ab kohdan b alakohdan soveltamisalaan. Tämä ei kuitenkaan liene tarpeellista, sillä
sovellettavan lain valinta vakuutuksen myöntäjän asuinpaikan perusteella olisi 
vakuutussopimuksen heikomman osapuolen etujen vastaista ja ristiriidassa jo EU:n alueella 
sijaitsevia kohteita koskevissa vakuutussopimuksissa noudatettavan vakiintuneen käytännön 
kanssa. Siksi vakuutuksen kohteen sijaintipaikka, jota erikseen säännellään EU:n 
direktiiveillä, olisi otettava mukaan elementiksi, jolla ilmoitetaan erityisen läheisestä
yhteydestä vakuutussopimuksen ja tietyn valtion lainsäädännön välillä. 

Tarkistus 16
4 artiklan 2 kohta

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

2. Poikkeuksellisesti 1 a ja 1 b kohtien 
olettamat voidaan olla ottamatta 
huomioon, jos tapauksen kaikista 
olosuhteista ilmenee, että sopimus liittyy 
läheisemmin toiseen valtioon.

Perustelu

Komission ehdotusta pidetään liian ankarana eikä siinä sallita juridista harkintaa. Se ei 
myöskään ole EU:n ulkopuolisia tuomiovalta-alueita koskevien lakiristiriitaohjeiden kanssa, 
mikä ei ole toivottavaa ristiriitaohjeiden maailmanlaajuista harmonisointia koskevien 
tavoitteiden kanssa. Lisäksi tästä eteenpäin 4 artiklaan asti olevat tarkistukset ovat 
parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tarkistamien Rooma II:n vastaavien tekstien 
mukaisia, jotta tiukan säännön ja harkintavallan välillä olisi asianmukainen tasapaino. Tämä
saavutetaan asettamalla perussääntö 4 artiklan 1 kohtaan ja jatkamalla 1 a kohdan ja 
1 b kohdan oletuksilla ja 2 kohdan erityismääräyksellä.
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Lisäksi katsotaan, että franchise-sopimuksille ei tarvita erityistä sääntöä.

Tarkistus 17
5 a artikla (uusi)

5 a artikla

Pakolliset vakuutussopimukset

Pakollisiin vakuutussopimuksiin 
sovelletaan vakuutuksen ottamista 
koskevasta velvoitteesta määräävän 
valtion lakeja.

Perustelu

Sääntelyyn perustuvasta vakuuttamisvelvoitteesta johtuville vakuutussopimuksille ei ole 
olemassa erityisiä sääntöjä. Pakollinen vakuutus kuuluu sen valtion julkisen toiminnan 
sääntöihin, joka yleisen edun perusteella on määrännyt velvoitteen vakuutuksen ottamisesta. 
Kyseisiin sääntöihin kuuluu yleensä oikeudellisia vaatimuksia vakuutussopimuksen muodosta, 
soveltamisalasta ja sisällöstä. Vakuutussopimusten on oltava näiden sääntöjen mukaisia 
täyttääkseen oikeudelliset velvoitteet. Tämä voidaan varmistaa ainoastaan asettamalla 
pakolliset vakuutussopimukset vakuutuksen ottamisesta määräävän maan lainsäädännön 
alaisuuteen. Sopimuspuolilla ei ole mahdollisuutta lainvalintaan.

Tarkistus 18
6 artiklan 1 kohta

1. Sen estämättä, mitä 3 artiklassa 
säädetään, työsopimukseen otettu 
lakiviittaus ei saa johtaa siihen, että
työntekijä menettäisi sen lain pakottavin 
säännöksin hänelle annetun suojan, jota 
lakiviittauksen puuttuessa sovellettaisiin 
tämän artiklan nojalla.

1. Sen estämättä, mitä 3 artiklassa 
säädetään, yksittäiseen työsopimukseen 
otettu lakiviittaus ei saa johtaa siihen, että
työntekijä menettäisi sen lain pakottavin 
säännöksin hänelle annetun suojan, jota 
lakiviittauksen puuttuessa sovellettaisiin 
tämän artiklan nojalla.

Perustelu

On tarpeen tehdä äärimmäisen selväksi, että kyse on yksittäisistä työsopimuksista eikä
keskitetyistä sopimuksista.

Tarkistus 19
6 artiklan 2 kohdan johdantokappale
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2. Edellä 3 artiklassa tarkoitetun 
lakiviittauksen puuttuessa työsopimukseen 
sovelletaan

2. Edellä 3 artiklassa tarkoitetun 
lakiviittauksen puuttuessa yksittäiseen 
työsopimukseen sovelletaan

Perustelu

On tarpeen tehdä äärimmäisen selväksi, että kyse on yksittäisistä työsopimuksista eikä
keskitetyistä sopimuksista.

Tarkistus 20
6 artiklan 2 kohdan a alakohta

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

(a) sen valtion lakia, jossa tai josta käsin 
työntekijä tavallisesti työskentelee 
sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

Perustelu

6 artikla on jäsennelty uudelleen yksittäisiä työsopimuksia koskevaksi kolmeportaiseksi 
järjestelmäksi. Bryssel 1 -asetusta koskevan EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti 
pääasiallisessa säännössä olisi määriteltävä työn suorittamispaikkaa (locus laboris) koskeva 
laki. Toissijaisessa säännössä (työntekijän suorittaman työn "lähtöpaikka") katettaisiin 
esimerkiksi lentokoneiden henkilökunnan tapaus. Kolmannessa säännössä määritellään 
yrityksen sijaintipaikassa sovellettava laki tapauksissa, joissa ensisijaista ja toissijaista 
sääntöä ei voida soveltaa. 3 artiklassa mahdollistetaan toisen valtion lainsäädännön 
soveltaminen, jos vaikuttaa siltä, että yksittäinen työsopimus liittyy selvästi läheisemmin 
kyseiseen valtioon. 

Tarkistus 21
6 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi)
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(a a) jos työntekijän tavanomainen 
työskentelypaikka ei ole yhdessä tietyssä
valtiossa, sen valtion lakia, josta 
työntekijä tavallisesti lähtee suorittamaan 
sopimuksen mukaisia työtehtäviään;

Tarkistus 22
6 artiklan 2 kohdan a b alakohdan 1 alakohta (uusi)

työskentelypaikan ei katsota muuttuneen 
(a) ja (b) kohdan tarkoittamalla tavalla, 
jos työntekijä työskentelee tilapäisesti 
toisessa valtiossa. Toisessa valtiossa 
suoritettua työtä pidetään tilapäisenä, jos 
työntekijän odotetaan palaavan 
alkuperämaahan ulkomailla suoritettujen 
erityisten tehtävien jälkeen. 

Perustelu

Teksti esiintyy komission ehdotuksen (a) kohdassa ja on sisällöltään muuttumaton Rooman 
yleissopimukseen verrattuna. Tehtävien määrittely "erityisiksi" on tarkoitettu ilmaisemaan, 
että toisessa maassa tapahtuva tilapäinen toiminta olisi määriteltävä ahtaasti.

Tarkistus 23
6 artiklan 2 kohdan a b alakohdan 2 alakohta (uusi)

Toiseen maahan lähettäminen yli yhden 
vuoden mittaiseksi ajaksi ei oletettavasti 
ole tämän määräyksen mukaista tilapäistä
työskentelyä, ja toiseen maahan 
lähettämisen yli kahdeksi vuodeksi ei 
katsota olevan tämän määräyksen 
tarkoittamaa tilapäistä työskentelyä.

Perustelu

Määräyksen tarkoituksena on lisätä oikeusvarmuutta. Ehdotetut aikamäärät vastaavat 
komennustyöntekijöitä asetuksessa N:o 1408/71 koskevia sääntöjä.

Tarkistus 24
6 artiklan 3 kohta
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3. Edellä 2 kohdan mukaan määräytyvästä
laista voidaan poiketa, jos kaikista 
olosuhteista ilmenee, että työsopimus liittyy 
läheisemmin johonkin toiseen valtioon;
tällöin sovelletaan kyseessä olevan toisen 
valtion lakia.

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

Perustelu

On tarpeen tehdä äärimmäisen selväksi, että kyse on yksittäisistä työsopimuksista eikä
keskitetyistä sopimuksista. Sanamuodon "selvästi" lisäämisellä vahvistetaan 6 artiklan 
2 kohdan kolmeportaista järjestelmää.

Tarkistus 25
8 artiklan 1 kohta

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

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

Perustelu

Pakollisen säännön käsitteellä on rajoittavampi ja täsmällisempi merkitys kuin esimerkiksi 
6 artiklassa mainittujen työsopimusten tapauksessa. Kyseisessä tapauksessa sekä 3 artiklan 
5 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan tapauksissa tarkoitetaan sisäisiä pakollisia sääntöjä. Siksi 
olisi tehtävä selväksi, että 1 artiklan määritelmä viittaa ainoastaan 6 artiklaan ja 
kansainvälisesti pakottaviin sääntöihin. "Olennaisen" tilalle on tullut "tarpeellinen", koska 
jälkimmäinen vaikuttaa objektiivisemmalta ja on yleisempi lainsäädännössä.

Tarkistus 26
8 artiklan 3 kohta
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3. Myös muun sopimukseen läheisesti 
liittyvän valtion kuin tuomioistuinvaltion 
lain kansainvälisesti pakottaville 
säännöksille voidaan antaa vaikutusta.
Päättäessään, annetaanko näille 
kansainvälisesti pakottaville säännöksille 
vaikutusta, tuomioistuimen on otettava 
huomioon näiden säännösten luonne ja 
tavoite 1 kohdan määritelmässä
tarkoitetulla tavalla sekä seuraukset, joita 
niiden soveltamisesta tai soveltamatta 
jättämisestä aiheutuisi kyseessä olevien 
kansainvälisesti pakottavien säännösten 
tavoitteelle ja osapuolille.

Poistetaan.

Perustelu

Rooman yleissopimuksessa vastaavan määräyksen kohdalla Saksa, Irlanti, Latvia, 
Luxemburg, Portugali, Slovenia ja Iso-Britannia esittivät varauksellisuutensa asian suhteen. 
Sen harkinnallista luonnetta, kriteerien epävarmuutta ja mahdollista laajuutta pidetään 
oikeusvarmuutta vähentävänä tekijänä, joka voisi kannustaa kiertämään sopimusvelvoitteita, 
mikä lisäisi taloudellisten toimijoiden epävarmuutta ja riskejä sekä nostaisi kustannuksia.

Tarkistus 27
18 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Jos sopimus on tehty jonkin sivuliikkeen, 
asioimiston tai muun toimipaikan 
toiminnan yhteydessä tai jos sopimuksen 
mukaan muu toimipaikka vastaa 
suorituksen toimittamisesta, asuinpaikka 
määräytyy tämän toimipaikan sijainnin 
mukaan.

Jos sopimus on tehty jonkin sivuliikkeen, 
toimiston tai muun toimipaikan toiminnan 
yhteydessä tai jos sopimuksen mukaan muu 
toimipaikka vastaa suorituksen 
toimittamisesta, asuinpaikka määräytyy 
tämän toimipaikan sijainnin mukaan.

Perustelu

Muutos  tekee 18 artiklasta yhteensopivan Bryssel I -asetuksen (60 artiklan 1 kohta) 
sanamuodon kanssa. Ks. myös yhteisen kannan 23 artikla Rooma II -asetuksesta.

Tarkistus 28
22 artikla
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Tämä asetus ei vaikuta sellaisten Euroopan 
yhteisöjen toimielinten antamien säädösten 
soveltamiseen tai säädösten antamiseen,

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

(a) joilla säännellään lainvalintaa 
sopimusvelvoitteita erityisillä
oikeudenaloilla koskevissa asioissa; luettelo 
tällaisista nykyisin voimassa olevista 
säädöksistä on liitteessä 1;

(a) joilla säännellään lainvalintaa 
sopimusvelvoitteita erityisillä
oikeudenaloilla koskevissa asioissa; luettelo 
eräistä tällaisista nykyisin voimassa olevista 
säädöksistä on liitteessä 1; tai

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

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

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

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

Perustelu

Liite I ei ole kattava, ja (a) kohdan muotoilussa tämä olisi otettava huomioon. 

Lisäksi (c) kohtaa on linjattu parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tarkistaman Rooma II 
-asetusluonnoksen vastaavan määräyksen mukaiseksi.

Tarkistus 29
23 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Valtio, johon kuuluvilla alueilla on 
omat sopimuksenulkoisia velvoitteita 
koskevat oikeussääntönsä, ei ole 
velvollinen soveltamaan tätä asetusta, jos 
lainvalinta koskee yksinomaan siihen 
kuuluvien alueiden oikeussääntöjä.

Perustelu

Tämä määräys on otettu parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tarkistaman Rooma II 
-asetusluonnoksen vastaavasta määräyksestä. Sillä annettaisiin useista tuomiovalta-alueista 
koostuvien jäsenvaltioille mahdollisuus päättää itse, hyväksyvätkö ne yhteisön oikeuden 
mukaisesti laadittujen määräysten käyttämisen puhtaasti sisäisiin tapauksiin. 
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Tarkistus 30
24 artiklan 3 kohta

Tätä asetusta sovelletaan 
sopimusvelvoitteisiin, jotka syntyvät 
asetuksen soveltamisen alkamisen jälkeen.
Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin ennen 
sen soveltamisen alkamista syntyneisiin 
sopimusvelvoitteisiin, jos asetuksen 
säännösten nojalla sovelletaan samaa 
lakia kuin vuonna 1980 tehdyn Rooman 
yleissopimuksen nojalla.

Tätä asetusta sovelletaan 
sopimusvelvoitteisiin, jotka syntyvät 
asetuksen soveltamisen alkamisen jälkeen.

Perustelu

Lainsäädännön ei periaatteesta pitäisi olla taannehtiva. Tällä määräyksellä lisättäisiin 
ongelmia tarpeettomasti ja heikennettäisiin ehkä oikeusvarmuutta.

Tarkistus 31
Liite 1

– Direktiivi jäsenvaltion alueelta laittomasti 
vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta 
(93/7/ETY, 15.3.1993)

– Direktiivi jäsenvaltion alueelta laittomasti 
vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta 
(93/7/ETY, 15.3.1993)

– Direktiivi palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
(96/71/EY, 16.12.1996)

– Direktiivi palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
(96/71/EY, 16.12.1996)

– Toinen vahinkovakuutusdirektiivi 
(88/357/ETY, 22.6.1988), sellaisena kuin 
se on täydennettynä ja muutettuna 
direktiiveillä 92/49/ETY ja 2002/13/EY

– Toinen vahinkovakuutusdirektiivi 
(90/619/ETY, 8.11.1990), sellaisena kuin 
se on täydennettynä ja muutettuna 
direktiiveillä 92/96/ETY ja 2002/12/EY

Perustelu

Vaikka toinen henkivakuutusdirektiivi onkin kumottu ja korvattu direktiivillä 2002/83, kaksi 
viimeistä luetelmakohtaa olisi poistettava.
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Vakuutussopimukset, jotka kattavat EU:n sisällä sijaitsevat riskit, olisi tuotava sopimuksen 
tiettyyn lakiin yhdistämistä koskevien yleisten määräysten piiriin.  Vakuutusala ja sen muut 
kuin kuluttaja-asiakkaat hyötyisivät lainvalintamahdollisuuksien lisäämisestä. Sopimuksia 
koskevan lain huolellisella valinnalla olisi mahdollista tarjota identtisiä tuotteita kaikkialla 
Euroopassa, mikä poistaisi suuren osan erillisten tuotteiden kehittämistarpeesta jokaiselle 
markkina-alueelle.  Aiemmin tämän alan ongelmat estivät vakuutusyhtiöitä tarjoamasta 
vapaasti juurikaan muita palveluja kuin suurten riskien kattamista. Lainvalinnan suhteen 
ainoastaan kuluttajat tarvitsevat yleistä suojelua. Tämä pätee myös vakuutusalalla. Yritykset 
ja yksityisyrittäjät omaavat riittävästi liikealan kokemusta ymmärtääkseen riskit, joita 
kotimaan oikeusjärjestelmän ulkopuolella toimimiseen sisältyy ja käsittääkseen milloin
juridista neuvontaa tarvitaan. 
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PERUSTELUT

Asetusehdotusta (Rooma I) pyritään muuttamaan vuoden 1980 Rooman yleissopimus yhteisön 
välineeksi ja tarvittaessa tarkistamaan sitä.

Vaikka asetuksen hyväksymisen tarvetta on epäilty eräissä piireissä, esittelijä katsoo, että se 
kannattaa seuraavista syistä: (a) asetusta on helpompi muuttaa kuin yleissopimusta, ja yhteisön 
säännöstön osana sitä on helpompi laajentaa uusiin jäsenvaltioihin; (b) täten varmistetaan 
mahdollisuus viedä ennakkopäätöksiä varten EY:n tuomioistuimeen (ks. Belgian viivyttely 
Rooman yleissopimuksen pöytäkirjojen täytäntöönpanossa tuomioistuimen tulkinnan jälkeen); 
(c) asetus on yhtenäinen väline, joka suoraan sitoo kansallisia tuomioistuimia, kun taas 
kansainvälisen yleissopimuksen ratifiointiin tarvitaan monessa maassa kansallisen lainsäätäjien 
hyväksynnän, jotta siitä tulisi sitova kansallisessa lainsäädännössä; Ainoa kielteinen seikka on 
se, että asetusta ei sovellettaisi Tanskaan. On toivottavaa, että Iso-Britannia hylkäisi aiemman 
vastahakoisuutensa ja ottaisi osaa asetuksen täytäntöönpanoon.

Esittelijä huomauttaa silti, että monet ehdotetun asetuksen säännöistä eivät poikkea paljonkaan 
Rooman yleissopimuksesta. Esittelijä on varma, että näistä keskustellaan syvällisesti 
valiokunnassa, ja katsoo, että uusia tarkistuksia on tulossa keskustelujen ja saatavien 
ehdotusten pohjalta.

Tähän mietintöön sisältyvillä tarkistuksilla pyritään parantamaan komission tekstiä esittelijälle 
jätettyjen ehdotusten perusteella. Tekstiä pyritään saamaan myös yhdenmukaisemmaksi Rooma 
II -asetuksen nykyvaiheeseen verrattuna. Esittelijä on keskittynyt erityisesti tiettyihin 
määräyksiin, kuten 4 artiklaan (lakiviittauksen puuttuessa sovellettava laki) ja 6 artiklaan 
(yksittäiset työsopimukset), joissa hän on lähempänä Rooma II:sta koskevassa parlamentin 
ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä linjaa ja EU:n ulkopuolisten tuomiovalta-alueiden 
lakiristiriitasääntöjä. Esittelijä on myös pyrkinyt tekemään eron sisäisten ja ulkoisten pakollisten 
sääntöjen välillä tarkistamalla 8 artiklaa, koska 3 artiklan 5 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan, 8 
artiklan ja 10 artiklan 1 kohdan useat viittaukset "pakollisiin sääntöihin" voivat aiheuttaa 
hämmennystä.

Lisäksi on pyritty ottamaan huomioon vakuutusalan huolenaiheita tavalla, joka toisi 
konkreettisia etuja vakuutusalan sisämarkkinoiden toiminnalle.

Esittelijä haluaa päätteeksi todeta, että komission ehdotuksen kieliversioiden välillä on lukuisia 
eroavaisuuksia. Hän luottaa siihen, että parlamentin ja neuvoston juristi-lingvistit poistavat 
nämä asian käsittelyn kuluessa.


