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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-Szerz
ődés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. cikke 
alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt bet
űkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében 
(például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban).
Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett 
osztályokkal.
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1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I) szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0650 – C6–0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2005)0650)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 61. 
cikkének c) pontjára és 67. cikkének (5) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság 
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0441/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság véleményére (A6–0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani 
szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(7) preambulumbekezdés



PE 374.427v01-00 6/20 PR\619636HU.doc

HU

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

(7) A feleknek az alkalmazandó jog 
megválasztására vonatkozó szabadságán 
kell alapulnia a szerződéses 
kötelezettségekre irányadó kollíziós 
szabályok rendszerének. E szabadság 
magában foglalja az alkalmazandó
jogszabályi elvek és nemzetközileg 
elismert anyagi szerződésjog szabályai 
megválasztásának jogát. Azonban ezen 
elveknek és szabályoknak bizonyos 
minimális szabványoknak meg kell 
felelniük ahhoz, hogy alkalmazhatóak 
legyenek, különös tekintettel a következ
őkre: független, pártatlan és semleges 
szerv hozta őket létre; tartalmuk 
kiegyensúlyozott és bizonyos kötelező
szabályok védik a megkerülés és 
kihasználás ellen; illetve átfogó módon 
szabályozzák a jogokat és kötelességeket. 
E követelményeknek megfelel például az 
UNIDROIT Nemzetközi Kereskedelmi 
Szerződések Elvei.

Indokolás

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

Módosítás: 2
(11) preambulumbekezdés

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

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

Indokolás
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Az eredeti szöveg túl szűk körű („e szabály”) és nem teljesen egyértelmű.

Módosítás: 3
2. cikk

Az e megállapodás szerinti jogot kell 
alkalmazni akkor is, ha ez nem valamelyik 
tagállam joga.

Az e rendelet szerinti jogot kell alkalmazni 
akkor is, ha ez nem valamelyik tagállam 
joga.

Indokolás

Nyilvánvaló hibát javít.

Módosítás: 4
3. cikk (2) bekezdés első albekezdés

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

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

Indokolás

A módosított 7. preambulumbekezdés hivatott tisztázni ezt a rendelkezést.

Ezenkívül nem tűnik kívánatosnak, hogy e rendelet közvetetten utaljon a közös hivatkozási 
alapra, amely még nem létezik, különösen mivel nem világos, milyen formát ölt majd szerz
ődési feltételek tára és milyen jogi alapon fogadják majd el.

Módosítás: 5
4. cikk (1) bekezdés

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

(1) A 3. cikk szerinti jogválasztás hiányában 
a szerződésekre annak az országnak a 
jogszabályait kell alkalmazni, amelyhez a 
szorosabban kapcsolható:

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

c) fuvarozási szerződésre azon ország joga 
irányadó, ahol a fuvarozó szokásos 
tartózkodási helye található;
d) olyan szerződésre, melynek tárgya 
ingatlannal kapcsolatos dologi jog vagy 
ingatlan használatával kapcsolatos jog, 
azon ország joga irányadó, ahol az 
ingatlan található;
e) a d) pont ellenére, olyan szerződésre, 
melynek tárgya ingatlannak legfeljebb hat 
egymást követő hónapra ideiglenes 
magánhasználatra kötött bérlete vagy 
haszonbérlete, azon ország joga irányadó, 
ahol a tulajdonos szokásos tartózkodási 
helye található, feltéve, hogy a bérlő vagy 
haszonbérlő természetes személy, és 
szokásos tartózkodási helye ugyanebben 
az országban található;
f) szellemi vagy ipari tulajdonjoggal 
kapcsolatos szerződésre azon ország joga 
irányadó, ahol a jogot átruházó vagy 
átengedő személy szokásos tartózkodási 
helye található;
g) franchise szerződésre azon ország joga 
irányadó, ahol a franchise átvevő
szokásos tartózkodási helye található;

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

Indokolás

A Bizottság javaslatát különösen szigorúnak tartják, illetve nem enged elegendő teret a bírói 
megfontolásnak.  Nem tart lépést a nem EU-s joghatóságok ellentmondásokra vonatkozó
szabályaival sem, ami nem kívánatos az ellentmondásos jogszabályok globális 
harmonizációja szempontjából. Ezenkívül a 4. cikk módosításai az első olvasatban a Róma II 
a Parlament által módosított változata megfelelő rendelkezéseivel összhangban készültek 
annak érdekében, hogy megfelelő egyensúlyt biztosítson a szigorú szabályozás és a mérlegelés 
lehetővé tétele között. Ezt oly módon éri el, hogy a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározza az 
alapszabályt, majd az (1a) és az (1ab) bekezdésekben egy sor feltételezéssel foglalkozik, a (2) 
bekezdésben pedig kivételes rendelkezést fogalmaz meg.
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Ezenkívül nincs szükség külön szabályozásra a franchise szerződések esetére.

Módosítás: 6
4. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Feltételezik, hogy a szerződés 
legszorosabban ahhoz az országhoz 
kapcsolható, ahol a szerződésre jellemző
teljesítményt végrehajtó fél szokásos 
tartózkodási helye van a szerződés 
megkötésének időpontjában.

Módosítás: 7
4. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) Nevezetesen egy szerződés a 
legszorosabban kapcsolódónak tekinthető
az alábbiak szerint:

Módosítás: 8
4. cikk (1b) bekezdés a) pont (új)

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

Módosítás: 9
4. cikk (1b) bekezdés b) pont (új)

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

Módosítás: 10
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4. cikk (1b) bekezdés c) pont (új)

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

Módosítás: 11
4. cikk (1b) bekezdés d) pont (új)

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

Módosítás: 12
4. cikk (1b) bekezdés e) pont (új)

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

Módosítás: 13
4. cikk (1b) bekezdés f) pont (új)
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f) szellemi vagy ipari tulajdonjoggal 
kapcsolatos szerződéshez azon ország 
kapcsolható legszorosabban, ahol a jogot 
átruházó vagy átengedő személy szokásos 
tartózkodási helye található;

Módosítás: 14
4. cikk (1b) bekezdés g) pont (új)

g) az értékesítési szerződéshez azon ország 
kapcsolható legszorosabban, ahol az 
elosztó szokásos tartózkodási helye 
található;

Módosítás: 15
4. cikk (1b) bekezdés h) pont (új)

h) a biztosítási szerződéshez azon ország 
kapcsolható legszorosabban, ahol a 
biztosított kockázat helye található. 

Indokolás

Hasznos lehet a biztosítási szerződésekre való konkrét vélelmet hozzáadni. A biztosítási szerz
ődések valóban nem szerves részei a kötelmi jognak, és a szolgáltatási szerződésekhez 
hasonlóan a 4. cikk (1ab) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozónak tekinthető. Azonban 
ez nem lenne hatékony, mivel a biztosító tartózkodási helye szerinti ország jogának megtétele 
az alkalmazandó jogként figyelmen kívül hagyná a biztosítási szerződés gyengébb felének 
érdekeit és ellentmondana az EU-n belül található kockázati tárgyra vonatkozó
biztosításokkal kapcsolatos, már meglévő bevett gyakorlattal. Ezért az EU-irányelvek által 
konkrétan szabályozott módon a biztosított kockázat helyét kell olyan elemnek feltüntetni, 
amely különösen szoros kapcsolat meglétét jelzi a biztosítási szerződés és egy bizonyos ország 
jogszabályai között. 

Módosítás: 16
4. cikk (2) bekezdés
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(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt szerz
ődésekre azon ország joga irányadó, ahol 
a jellemző szolgáltatást nyújtó félnek a 
szerződéskötés időpontjában a szokásos 
tartózkodási helye található. Amennyiben 
a jellemző szolgáltatás nem 
megállapítható, a szerződésre azon ország 
joga irányadó, amellyel a legszorosabb 
kapcsolatban áll.

(2) Kivételes esetben az (1a) és (1b) 
bekezdésekben meghatározott vélelmek 
figyelmen kívül hagyhatók, ha az eset 
körülményeiből világosan kitűnik, hogy a 
szerződés egy másik országhoz egyértelm
űen szorosabban kapcsolódik.

Indokolás

A Bizottság javaslatát különösen szigorúnak tartják, illetve nem enged elegendő teret a bírói 
megfontolásnak.  Nem tart lépést a nem EU-s joghatóságok ellentmondásokra vonatkozó
szabályaival sem, ami nem kívánatos az ellentmondásos jogszabályok globális 
harmonizációja szempontjából.  Ezenkívül a 4. cikk módosításai az első olvasatban a Róma II 
a Parlament által módosított változata megfelelő rendelkezéseivel összhangban készültek 
annak érdekében, hogy megfelelő egyensúlyt biztosítson a szigorú szabályozás és a mérlegelés 
lehetővé tétele között. Ezt oly módon éri el, hogy a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározza az 
alapszabályt, majd az (1a) és az (1ab) bekezdésekben egy sor feltételezéssel foglalkozik, a (2) 
bekezdésben pedig kivételes rendelkezést fogalmaz meg.

Ezenkívül nincs szükség külön szabályozásra a franchise szerződések esetére.

Módosítás: 17
5a. cikk (új)

5a. cikk– Kötelező biztosításokra 
vonatkozó szerződések

A kötelező biztosításokra vonatkozó szerz
ődésekre alkalmazandó jog annak az 
országnak a joga, amely előírja a 
biztosítás megkötésének kötelezettségét.

Indokolás

Nincsenek sajátos szabályok a biztosításkötési kötelesség miatt létrejött biztosítási szerz
ődésekre. A kötelező biztosítás annak az országnak a közrendi szabályzásához tartozik, amely 
– közérdekből – előírta a biztosításkötés kötelezettségét. E szabályok általában jogi 
követelményeket tartalmaznak a biztosítási szerződés formájára, körére és tartalmára nézve. 
A biztosítási szerződéseknek meg kell felelniük e szabályoknak a jogi követelmények 
teljesítéséhez. Ez csak úgy lehetséges, ha a kötelező biztosításra vonatkozó szerződés teljes 
egészében a biztosítási kötelezettséget előíró ország jogszabályainak hatálya alá tartozik. A 
szerződő feleknek nincs lehetőségük a jog megválasztására.
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Módosítás: 18
6. cikk (1) bekezdés

(1) A 3. cikk rendelkezései ellenére, egyéni 
munkaszerződés esetében a felek 
jogválasztása nem eredményezheti azt, 
hogy a munkavállalót megfosztják az azon 
jog kötelező rendelkezései által biztosított 
védelemtől, amely jogválasztás hiányában e 
cikk alapján alkalmazandó lenne.

(A módosítás nem érinti a magyar 
változatot).

Indokolás

Fontos teljesen egyértelműsíteni, hogy a mondottak csak az egyéni munkaszerződéseket 
érintik, nem a kollektív megállapodásokat.

Módosítás: 19
6. cikk (2) bekezdés bevezető rész

(2) A 3. cikk szerinti jogválasztás hiányában 
az egyéni munkaszerződésre a következő
jog irányadó:

(A módosítás nem érinti a magyar 
változatot).

Indokolás

Fontos teljesen egyértelműsíteni, hogy a mondottak csak az egyéni munkaszerződéseket 
érintik, nem a kollektív megállapodásokat.

Módosítás: 20
6. cikk (2) bekezdés a) pont
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a) azon ország joga, ahol vagy ahonnan a 
munkavállaló a szerződés teljesítéseként 
rendszerint a munkáját végzi. A 
munkavégzés szokásos helyén nem 
változtat az, hogy a munkavállaló a 
munkáját ideiglenesen egy másik 
országban végzi. Egy másik országban 
való munkavégzés akkor tekintendő
ideiglenesnek, ha feladatának külföldön 
történő teljesítése után a 
munkavállalónak származási országában 
újból fel kell vennie a munkát. Az, hogy a 
munkavállaló az eredeti munkáltatóval 
vagy egy olyan munkáltatóval, aki 
ugyanazon vállalatcsoporthoz tartozik, 
mint az eredeti munkáltató, új 
munkaszerződést köt, nem zárja ki, hogy a 
munkáltató ideiglenesen egy másik 
országban végezze munkáját;

a) azon ország joga, ahol a munkavállaló a 
szerződés teljesítéseként rendszerint a 
munkáját végzi;

Indokolás

A 6. cikket átalakították úgy, hogy bevezesse a háromlépcsős rendszert az egyéni munkaszerz
ődések esetén.  Az Európai Bíróság joggyakorlatával összhangban az elsődleges szabálynak a 
locus laboris jogát kell megjelölnie, vagyis a tényleges munkavégzés helyének jogát. A 
másodlagos jog (annak az országnak a joga, ahol a munkavállaló szokásos munkavégzése 
zajlik) például a légikísérőkre vonatkozik.  A harmadlagos jog annak a helynek a jogát jelenti, 
ahol a vállalkozás található, abban az esetben, ha az elsődleges és a másodlagos jog nem 
alkalmazható. Végül a (3) bekezdés lehetővé teszi, hogy egy másik ország jogát alkalmazzák 
abban az esetben, ha az egyéni munkaszerződés egyértelműen szorosabban kapcsolódik ahhoz 
az országhoz.

Módosítás: 21
6. cikk (2) bekezdés aa) pont (új)

aa) ha a munkavállaló szokásos 
munkavégzése egyik országhoz sem köthet
ő, annak az országnak a joga szerint, 
ahonnan a munkavállaló a szerződés 
teljesítésére szolgáló munkáját szokásosan 
végzi;

Módosítás: 22
6. cikk (2) bekezdés ab) pont első albekezdés (új)
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ab) az a) és aa) pontok alkalmazásában a 
teljesítés helyét nem tekinthetjük 
megváltozottnak, ha a munkavállaló
átmenetileg egy másik országban vállal 
munkát. A másik országban végzett 
munka ideiglenesnek tekinthető, ha a 
munkavállaló várhatóan visszatér 
dolgozni a származási országába, miután 
külföldön elvégezte konkrét feladatait. 

Indokolás

Ez a szöveg a Bizottság javaslatának a) pontjában megjelenik és lényegében nem tér el a 
Római Egyezménytől. A feladatok „konkrétként” való megjelölése azt hivatott jelezni, hogy a 
másik országban végzett ideiglenes tevékenység pontosan körülírható.

Módosítás: 23
6. cikk (2) bekezdés ab) pont második albekezdés (új)

Másik országba szóló, egy évnél hosszabb 
kiküldetés e rendelkezés értelmében 
vélelmezhetően nem jelent ideiglenes 
munkavégzést, illetve másik országba 
szóló, két évnél hosszabb kiküldetés e 
rendelkezés értelmében nem tekinthető
ideiglenes munkavégzésnek.

Indokolás

Ezen előírás a jogbizonság növelését szolgálja.  A javasolt időtartam a 1408/71. számú
rendelet kiküldetésben lévő dolgozókra vonatkozó szabályait tükrözi.

Módosítás: 24
6. cikk (3) bekezdés

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

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

Indokolás
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Fontos teljesen egyértelműsíteni, hogy a mondottak csak az egyéni munkaszerződéseket 
érintik, nem a kollektív megállapodásokat.  Az „egyértelműen” határozó hozzátétele meger
ősíti a 6. cikk (2) bekezdésében foglalt háromlépcsős rendszert.

Módosítás: 25
8. cikk (1) bekezdés

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

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

Indokolás

A kötelező rendelkezés fogalmának korlátozottabb és konkrétabb értelme van, mint például a 
6. cikkben a munkaszerződésekkel kapcsolatosan.  Ott és a 3. cikk (5), illetve a 10. cikk (4) 
bekezdésében belső kötelező rendelkezésekről esik szó. Ezért világossá kell tenni, hogy az (1) 
bekezdésben szereplő meghatározás csak a 6. cikkre vonatkozik és csak a nemzetközi kötelező
rendelkezésekre. A „döntő fontosságú” kifejezést a „szükséges” váltja fel, mivel ez utóbbi 
objektívabbnak és a jogalkotásban szokásosabbnak tűnik.

Módosítás: 26
8. cikk (3) bekezdés

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

törölve
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Indokolás

A Római Egyezmény megfelelő rendelkezéséhez az Egyesült Királyság, Írország, Litvánia, 
Luxemburg, Németország, Portugália és Szlovénia hozzáadott egy záradékot. Mérlegelési 
jellege, az alkalmazott kritériumok bizonytalansága és esetleges túlzott széleskörűsége 
csökkenti a jogbiztonságot és bátorítja a szerződési kötelezettségek elkerülésére irányuló
spekulatív próbálkozásokat, ezáltal növeli a gazdasági szereplők bizonytalanságát és 
kockázatát és magasabb költségeket von maga után.

Módosítás: 27
18. cikk (1) bekezdés második albekezdés

Fióktelep, képviselet vagy más telephely m
űködése keretében kötött szerződés esetén, 
vagy ha a szerződés szerint a teljesítésre 
ilyen telephelyen kerül sor, úgy a szokásos 
tartózkodási hely e telephely helye.

Ügynökség, képviselet vagy más telephely 
működése keretében kötött szerződés 
esetén, vagy ha a szerződés szerint a 
teljesítésre ilyen telephelyen kerül sor, úgy a 
szokásos tartózkodási hely e telephely 
helye.

Indokolás

Ez a módosítás a 18. cikket összhangba hozza a Brüsszel I rendelet szövegével (60. cikk (1) 
bekezdés). Lásd még a Róma II-höz kapcsolódó közös álláspont 23. cikkét.

Módosítás: 28
22. cikk

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

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

a) meghatározott területeken a szerződéses 
kötelezettségekre vonatkozó kollíziós 
szabályokat tartalmaznak; a jelenleg 
hatályban lévő ilyen jogi aktusok 
felsorolását az I. melléklet tartalmazza.

a) meghatározott területeken a szerződéses 
kötelezettségekre vonatkozó kollíziós 
szabályokat tartalmaznak; a jelenleg 
hatályban lévő bizonyos jogi aktusok 
felsorolását az I. melléklet tartalmazza.

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

b) szerződéses kötelezettségeket 
szabályoznak, és a felek akarata értelmében 
olyan tényállásokra alkalmazandók, melyek 
esetén több ország joga is alkalmazható
lenne;
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c) a belső piac megfelelő működését el
ősegítő szabályokat tartalmaznak, 
amennyiben e szabályok nem 
alkalmazhatók együttesen a nemzetközi 
magánjogi szabályok által meghatározott 
jogra.

c) a belső piac rendes működéséhez 
hozzájáruló rendelkezéseket tartalmaznak, 
amennyiben ezek nem alkalmazhatók 
együtt a nemzetközi magánjogi szabályok 
által meghatározott joggal.

Indokolás

Az a) pontra vonatkozóan: az I. mellékletben található lista nem teljes, amit a rendelkezés 
szövegének tükröznie kell.

A c) pontot összhangba kell hozni az első olvasatban a Parlament által módosított, a Róma II 
rendeletre irányuló javaslat megfelelő rendelkezésével.

Módosítás: 29
23. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Az olyan állam, ahol a különböző
területi egységek saját jogszabályokkal 
rendelkeznek a nem szerződéses 
kötelezettségek tekintetében, nem 
kötelesek e rendeletet alkalmazni a 
csupán ezen egységek jogszabályai között 
fennálló ellentmondás esetén.

Indokolás

E rendelkezés a Parlament és a Tanács által első olvasatban tárgyalt Róma II rendeletre 
irányuló javaslatból származik. Lehetővé tenné a többfajta igazságszolgáltatással bíró
tagállamok számára, hogy maguk döntések el, alkalmazzák-e a közösségi jogon alapuló
rendelkezéseket a tisztán belső ügyek esetén.

Módosítás: 30
24. cikk harmadik bekezdés
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A rendelet az alkalmazásának megkezdését 
követően keletkezett szerződéses 
kötelezettségekre alkalmazandó. Az 
alkalmazásának megkezdése előtt 
keletkezett szerződéses kötelezettségekre 
azonban akkor kell alkalmazni, ha 
szabályai ugyanazon jog alkalmazásához 
vezetnek, mint amely az 1980. évi Római 
Egyezmény értelmében alkalmazandó lett 
volna.

A rendelet az alkalmazásának megkezdését 
követően keletkezett szerződéses 
kötelezettségekre alkalmazandó.

Indokolás

Elvi kérdés, hogy jogszabály nem lehet visszamenőleges hatályú. E rendelkezés szükségtelenül 
bonyolult és veszélyeztetheti a jogbiztonságot.

Módosítás: 31
1. melléklet

- az 1993. március 15-i 93/7/EGK irányelv 
a tagállam területéről jogellenesen 
kiszállított kulturális tárgyak 
visszaszolgáltatásáról

– az 1993. március 15-i 93/7/EGK irányelv 
a tagállam területéről jogellenesen 
kiszállított  kulturális tárgyak 
visszaszolgáltatásáról

- az 1996. december 16-i 96/71/EK irányelv 
a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről

– az 1996. december 16-i 96/71/EK 
irányelv a munkavállalók szolgáltatások 
nyújtása keretében történő kiküldetéséről

- a 92/49/EGK és a 2002/13/EK irányelv 
által kiegészített és módosított, az 1988. 
június 22-i 88/357/EGK második irányelv 
„az életbiztosítás körén kívül eső
biztosításokról”
- a 92/96/EGK és a 2002/12/EK irányelv 
által kiegészített és módosított, az 1990. 
november 8-i 90/619/EGK második 
irányelv „az életbiztosítási tevékenységekr
ől”

Indokolás

Attól eltekintve, hogy a másodlagos életbiztosításról szóló irányelvet visszavonták és a 
2002/83 irányelvet léptették helyébe, az utolsó két bekezdést törölni kellene.

Az EU-n kívüli kockázatokra vonatkozó biztosítási szerződéseket be kellene vonni a szerződést 
konkrét joghoz kapcsoló tényezőkről szóló általános rendelkezések hatályába. A biztosítási 
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szektor és a biztosítottak a nem fogyasztási területen több jogválasztási lehetőséget 
élvezhetnek. A szerződésekre alkalmazható jogválasztási lehetőség lehetővé tenné azonos 
termékek kínálását egész Európában, elkerülve ezzel annak szükségességét, hogy különböző
termékeket kelljen minden egyes piacra kifejleszteni. A múltban e terület problémái 
visszatartották a biztosítási társaságokat attól, hogy előnyt kovácsoljanak abból a 
szabadságból, hogy a főbb kockázatok fedezetén kívül más szolgáltatásokat is nyújtsanak. A 
jogválasztási szabadság tekintetében csak a vevőknek kell általános védelmet biztosítani, 
beleértve a biztosítási szektort is. A vállalkozások és az egyéni vállalkozók hatékony üzleti 
tapasztalattal bírnak ahhoz, hogy megértsék az általuk saját országuk jogrendszerén kívüli m
űködés esetén vállalt kockázatot, illetve felismerik, mikor van szükségük jogi tanácsra.
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INDOKOLÁS

A rendeletre irányuló javaslat (Róma I) célja az 1980-as Római Egyezményt közösségi 
eszközzé alakítani és ahol szükséges, módosítani.

Noha a rendelet elfogadásának szükséges voltát bizonyos körökben megkérdőjelezték, az el
őadó az alábbi indokok alapján hasznosnak találja: a) egy rendeletet könnyebben lehet 
módosítani, mint egy egyezményt, és a közösségi vívmányok részeként gyorsabban 
kiterjeszthető az új tagállamokra; b) biztosítva lesz az Európai Bíróságra való hivatkozás lehet
ősége előzetes ítéletekért (lásd a Római Egyezmény jegyzőkönyveinek végrehajtása során 
Belgium késlekedése a Bíróság általi értelmezésre hivatkozva); c) egy rendelet egyetlen 
eszközt jelent, amely közvetlenül kötelezi a nemzeti bíróságokat, míg egy nemzetközi 
egyezmény ratifikálása számos országban szükségessé teszi annak a nemzeti jogalkotásba való
elfogadását ahhoz, hogy a hazai törvények szerint kötelező érvényű legyen.  Az egyetlen 
hátrányt az jelenti, hogy a rendelet nem vonatkozik majd Dániára. Remélhető, hogy az 
Egyesült Királyság félreteszi kezdeti húzódozását, és végül részt vesz a rendelet elfogadásában.

Az előadó megjegyzi, hogy a rendeletre irányuló javaslat számos rendelkezése a Római 
Egyezményhez képest újdonság.  Bízik benne, hogy a bizottságok alaposan megvitatják ezeket, 
és fenntartja a jogot, hogy e viták és az előterjesztések fényében újabb módosításokat tegyen.

Az e jelentésben foglalt módosítások célja az előadó számára benyújtottak fényében a 
Bizottság által javasolt szöveg javítása azzal a céllal, hogy a javaslat jobban megfeleljen a 
Róma II projektnek, mint jelenlegi formájában.  Az előadó különösen bizonyos 
kulcsfontosságú rendelkezésekre összpontosított, mint például a 4. cikk (A jogválasztás 
hiányában alkalmazandó jog) és a 6. cikk (Egyéni munkaszerződések), ahol az első olvasatban 
a Parlament által elfogadott Róma II rendelethez és a nem uniós igazságszolgáltatás 
jogösszeütközési szabályokhoz közelebb álló megközelítést képvisel.  Az előadó törekszik 
arra, hogy különbséget tegyen a belső és nemzetközi kötelező érvényű jogszabályok között 
azzal, hogy módosítja a 8. cikket, mivel a 3. cikk (5) bekezdésében, a 6. cikk (1) bekezdésében 
és a 10. cikk (1) bekezdésében említett „kötelező jogszabályok” félreértéshez vezethetnek.

Az előadó a biztosítási ágazat szempontjait is megkísérelte belefoglalni a javaslatba, ami 
nyilvánvaló előnnyel járna a biztosítás belső piacának működésére nézve.

Végül pedig az előadó úgy véli, hogy számos ellentmondás van a Bizottság javaslatának nyelvi 
változatai között. Bízik benne, hogy ezeket a Parlament és a Tanács jogász-nyelvészei 
megszüntetik az eljárás során.
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