
PR\619636LT.doc PE 374.427v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Teisės reikalų komitetas

NEGALUTINIS
2005/0261(COD)

22.8.2006

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dėl sutartin
ėms prievolėms taikytinos teisės („Roma I“)
(KOM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Maria Berger



PE 374.427v01-00 2/18 PR\619636LT.doc

LT

PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrind
ą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Pary
škinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės akto 
projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., tekste 
tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). Pasi
ūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių
sutikimas.
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1 Dar neskelbtas Oficialiajame leidinyje.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sutartinėms prievolėms taikytinos 
teisės („Roma I“)
(KOM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))
(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0650)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 61 straipsnio c punktą ir 67 straipsnio 5 
dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0441/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Amendment 1
Recital 7
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2 OL L 18, 1997 1 21, p. 1.

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

(7) Šalių laisvė pasirinkti taikytiną teisę turi 
būti kolizinių teisės normų, reglamentuojan
čių sutartines prievoles, sistemos pagrindas.
Ši laisvė apima galimybę, kaip taikytiną
teisę, pasirinkti tarptautiniu mastu pripa
žintos materialinės sutarčių teisės 
principus ir taisykles. Tačiau, kad tokius 
principus ir taisykles būtų galima taikyti, 
jie turi atitikti tam tikrus minimalius 
standartus. Ypač svarbu, kad jie būtų
nustatyti nepriklausomos, nešališkos ir 
neutralios institucijos, kad jų turinys būtų
suderintas ir tam tikromis 
privalomosiomis nuostatomis apsaugotas 
nuo galimo išsisukinėjimo arba piktnaud
žiavimo, ir kad jie reglamentuotų teises ir 
prievoles deramai išsamiu būdu. Šias s
ąlygas atitinka, pvz., UNIDROIT 
tarptautinių prekybos sutarčių principai.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2
11 konstatuojamoji dalis

(11) Kalbant apie individualią darbo sutartį, 
kolizinė norma turi padėti nustatyti esminių
darbo santykių svarumą. Ši norma nepa
žeidžia šalies, į kurią komandiruotas
darbuotojas, privalomųjų teisės nuostatų, 
kurių taikymas numatytas 1996 m. gruodžio 
16 d. Direktyvoje 96/71/EB dėl darbuotojų
komandiravimo paslaugų teikimo 
sistemoje2..

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

Pagrindimas

Pirminėje redakcijoje vartojamas žodis per siauros prasmės („ši norma“) ir nevisiškai aiškus.

Pakeitimas 3
2 straipsnis
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Šiame reglamente nurodyta teisė taikoma 
net tuo atveju, kai ši teisė nėra valstybės nar
ės teisė.

Šis pakeitimas lietuviškam variantui įtakos 
neturi.

Pagrindimas

Šis pakeitimas lietuviškam variantui įtakos neturi.

Pakeitimas 4
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

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

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

Pagrindimas

7 konstatuojamosios dalies pakeitimu siekiama patikslinti šią nuostatą.

Be to, šiame reglamente nedera netiesiogiai minėti bendros nuorodų sistemos, kurios dar n
ėra, ypač todėl, kad neaišku, kokio pobūdžio bus sutarčių sąlygų visuma ir kokiu teisiniu 
pagrindu remiantis ji bus priimta.

Pakeitimas 5
4 straipsnio 1 dalis

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

1. Pagal 3 straipsnį šalims nepasirinkus 
sutarties teisės, šioms sutartims taikytina 
valstybės, su kuria jos glaudžiausiai 
susijusios, teisė.

(a) pardavimo sutartį reglamentuoja 
šalies, kurioje pardavėjas turi nuolatinę
gyvenamąją vietą, teisė;
(b) paslaugų teikimo sutartį
reglamentuoja šalies, kurioje paslaugų
teikėjas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, 
teisė;
(c) vežimo sutartį reglamentuoja šalies, 
kurioje vežėjas turi nuolatinę gyvenamąją
vietą, teisė;
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(d) sutartį, susijusią su teise į nekilnojam
ąjį turtą arba teise naudoti nekilnojamąjį
turtą, reglamentuoja šalies, kurioje yra 
nekilnojamasis turtas, teisė;
(e) nepaisant d punkto, nekilnojamojo 
turto, skirto laikinam asmeniniam 
naudojimui ne ilgesnį kaip šešių mėnesių
iš eilės laikotarpį, sutartį reglamentuoja 
šalies, kurioje šio turto savininkas turi 
nuolatinę gyvenamąją vietą, su sąlyga, 
kad nuomininkas būtų fizinis asmuo, 
kurio nuolatinė gyvenamoji vieta būtų
toje pačioje šalyje;
(f) sutartį, susijusią su intelektinės ar 
pramoninės nuosavybės teisėmis, 
reglamentuoja šalies, kurioje šias teises 
perduodantis ar perleidžiantis asmuo turi 
nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė;
(g) franšizės sutartį reglamentuoja šalies, 
kurioje asmuo, kuriam suteikiama franšiz
ė, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė;
(h) platinimo sutartį reglamentuoja šalies, 
kurioje platintojas turi nuolatinę gyvenam
ąją vietą, teisė.

Pagrindimas

Manoma, kad Komisijos formuluotė per griežta ir ja nepakankamai atsižvelgiama į teismų
veikimo laisvę. Be to, ji neatitinka ne ES teismų kolizijų sprendimo taisyklių, o atsižvelgiant į
tai, kad visame pasaulyje kolizinės teisės taisyklės derinamos, tai nepriimtina.  Čia pateikiami 
4 straipsnio pakeitimai parengti atsižvelgiant į atitinkamas „Roma II“ reglamento nuostatas 
su Parlamento per pirmąjį svarstymą pateiktais pakeitimais, siekiant rasti pusiausvyrą tarp 
griežtos taisyklės nustatymo ir veikimo laisvės suteikimo teismams. Pusiausvyra randama 4 
straipsnio 1 dalyje nustatant pagrindinę taisyklę, toliau, 1a ir 1ab dalyse, nurodant 
prielaidas, o 2 dalyje – išskirtinę nuostatą.

Be to, manoma, kad speciali frančizių sutartims taikoma taisyklė nereikalinga.

Pakeitimas 6
4 straipsnio 1a dalis(nauja)
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1a. Daroma prielaida, kad sutartis glaud
žiausiai susijusi su valstybe, kurioje jos 
sudarymo metu yra sutarties šalies, kuri 
vykdys sutartyje nurodytą veiklą, nuolatin
ė gyvenamoji vieta.

Pakeitimas 7
4 straipsnio 1b dalis (nauja)

1b. Daroma prielaida, kad sutartis glaud
žiausiai susijusi su:

Pakeitimas 8
4 straipsnio 1b dalies a punktas (naujas)

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

Pakeitimas 9
4 straipsnio 1b dalies b punktas (naujas)

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

Pakeitimas 10
4 straipsnio 1b dalies c punktas (naujas)

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

Pakeitimas 11
4 straipsnio 1b dalies d punktas (naujas)
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d) daroma prielaida, kad sutartis, susijusi 
su teise į nekilnojamąjį turtą arba teise 
naudoti nekilnojamąjį turtą, glaudžiausiai 
susijusi su valstybe, kurioje yra 
nekilnojamasis turtas;

Pakeitimas 12
4 straipsnio 1b dalies e punktas (naujas)

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

Pakeitimas 13
4 straipsnio 1b dalies f punktas (naujas)

f) daroma prielaida, kad sutartis, susijusi 
su intelektinės ar pramoninės nuosavybės 
teisėmis, glaudžiausiai susijusi su šalimi, 
kurioje šias teises perduodantis ar perleid
žiantis asmuo turi nuolatinę gyvenamąją
vietą;

Pakeitimas 14
4 straipsnio 1b dalies g punktas (naujas)

a) daroma prielaida, kad platinimo 
sutartis glaudžiausiai susijusi su valstybe, 
kurioje platintojas turi nuolatinę gyvenam
ąją vietą;

Pakeitimas 15
4 straipsnio 1b dalies h punktas (naujas)



PE 374.427v01-00 12/18 PR\619636LT.doc

LT

h) daroma prielaida, kad draudimo 
sutartis glaudžiausiai susijusi su valstybe, 
nuo kurioje galinčios kilti rizikos yra 
apdrausta.

Pagrindimas

Manoma, kad naudinga įtraukti specialią prielaidą dėl draudimo sutarčių. Be abejo, 
draudimo sutartys yra sudėtinė prievolių teisės dalis ir galėtų būti manoma, kad, kaip paslaug
ų sutartims, joms turi būti taikomas 4 straipsnio 1ab dalies b punktas. Tačiau jį taikyti nebūtų
labai naudinga, nes jei būtų taikoma valstybės, kurioje gyvena draudėjas, teisė, nebūtų atsi
žvelgiama į silpnesniosios draudimo sutarties šalies interesus ir neatitiktų jau standartine 
tapusios praktikos, taikomos sutartims, kuriomis apdraudžiama nuo ES galinčios kilti rizikos.
Todėl vieta, nuo kurioje galinčios kilti rizikos yra apdrausta ir kuri yra specialiai 
reguliuojama ES direktyvų, turėtų būti nurodyta kaip aspektas, žymintis ypač glaudų ryšį tarp 
draudimo sutarties ir atitinkamos valstybės teisės.

Pakeitimas 16
4 straipsnio 2 dalis

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

2. Išimties būdu 1a ir 1b dalyse nurodytų
prielaidų galima nepaisyti, jei iš visų
atvejo aplinkybių aišku, kad sutartis 
akivaizdžiai glaudžiau susijusi su kita 
šalimi.

Pagrindimas

Manoma, kad Komisijos formuluotė per griežta ir ja nepakankamai atsižvelgiama į teismų
veikimo laisvę. Be to, ji neatitinka ne ES teismų kolizijų sprendimo taisyklių, o atsižvelgiant į
tai, kad visame pasaulyje kolizinės teisės taisyklės derinamos, tai nepriimtina.  Čia pateikiami 
4 straipsnio pakeitimai parengti atsižvelgiant į atitinkamas „Roma II“ reglamento nuostatas 
su Parlamento per pirmąjį svarstymą pateiktais pakeitimais, siekiant rasti pusiausvyrą tarp 
griežtos taisyklės nustatymo ir veikimo laisvės suteikimo teismams. Pusiausvyra randama 4 
straipsnio 1 dalyje nustatant pagrindinę taisyklę, toliau, 1a ir 1ab dalyse, nurodant 
prielaidas, o 2 dalyje – išskirtinę nuostatą.

Be to, manoma, kad speciali frančizių sutartims taikoma taisyklė nereikalinga.

Pakeitimas 17
5 a straipsnis (naujas)



PR\619636LT.doc 13/18 PE 374.427v01-00

LT

5a straipsnis

Privalomojo draudimo sutartims taikoma 
valstybės, kurioje nustatyta privalomojo 
draudimo prievolė, teisė.

Pagrindimas

Trūksta specialių taisyklių, reglamentuojančių draudimo sutartis, sudarytas remiantis 
įstatymo nustatyta prievole įsigyti draudimą. Privalomajam draudimui taikomos valstybės, 
kur visuomenės labui nustatė prievolę įsigyti draudimą, viešosios tvarkos taisyklės. Tokios 
taisyklės paprastai apima su draudimo sutarties forma, aprėptimi ir turiniu susijusius 
teisinius reikalavimus. Kad atitiktų teisinius reikalavimus, draudimo sutartys turi atitikti šias 
taisykles. Tai galima užtikrinti tik visapusiškai taikant privalomojo draudimo sutarčiai šalies, 
kurioje nustatyta privalomojo draudimo prievolė, įstatymus. Sutarties šalys negali pasirinkti 
taikytinos teisės.

Pakeitimas 18
6 straipsnio 1 dalis

1. Nepaisant 3 straipsnio nuostatų, sutarties 
šalių teisė pasirinkti individualiai darbo 
sutarčiai taikytiną teisę neatima darbuotojo 
teisės į apsaugą, kurią pagal šį straipsnį
nustato teisės, taikytinos šalims 
nepasirinkus sutarties teisės, privalomosios 
nuostatos.

Šis pakeitimas lietuviškam variantui įtakos 
neturi.

Pagrindimas

Šis pakeitimas lietuviškam variantui įtakos neturi.

Pakeitimas 19
6 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

2. Pagal 3 straipsnį šalims nepasirinkus 
sutarties teisės, individualią darbo sutartį
reglamentuoja:

Šis pakeitimas lietuviškam variantui įtakos 
neturi.

Pagrindimas

Šis pakeitimas lietuviškam variantui įtakos neturi.
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Pakeitimas 20
6 straipsnio 2 dalies a punktas

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

(a) šalies, kurioje darbuotojas pagal sutartį
nuolat vykdo darbo veiklą, teisė.

Pagrindimas

6 straipsnis buvo pertvarkytas: nustatyta trijų lygmenų individualioms darbo sutartims 
taikoma sistema.  Pagal ETT praktiką, taikytą „Briuselis I“ reglamentui, pirminėje taisyklėje 
turi būti nurodyta locus laboris, t. y. vietos, kur realiai atliekamas darbas, teisė. Antrinė
taisyklė (šalies, „iš kurios“ darbuotojas nuolat vykdo savo darbo veiklą, teisė) apimtų, pvz., l
ėktuvų palydovus.  Trečiosios pakopos taisyklėje būtų nurodyta vietos, kurioje įsikūrusi verslo 
įmonė, teisė tais atvejais, kai negalima taikyti priminės ir antrinės taisyklių. Pagaliau pagal 3 
dalį leidžiama taikyti kitos šalies teisę, jei individuali darbo sutartis akivaizdžiai glaudžiai 
susijusi su ta šalimi.

Pakeitimas 21
6 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas)

(aa) jei darbuotojas darbo veiklos nevykdo 
nuolat  toje pačioje šalyje – šalies, iš
kurios darbuotojas nuolat pagal sutartį
vykdo darbo veiklą, teisė.

Pakeitimas 22
6 straipsnio 2 dalies ab punkto pirma pastraipa (nauja)
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(ab) a ir aa punktuose  nuolatinė darbo 
vieta nelaikoma pasikeitusia  darbuotojui 
laikinai vykdant darbo veiklą kitoje šalyje.
Darbo veiklos vykdymas kitoje šalyje 
laikomas laikinu, kai manoma, kad 
darbuotojas, įvykdęs konkrečias užduotis 
užsienyje, toliau tęs veiklą kilmės šalyje.

Pagrindimas

Šis tekstas pateikiamas Komisijos pasiūlymo a punkte ir iš esmės be pakeitimų yra paimtas iš
Romos konvencijos. Prie žodžio „užduotis“ pridedant žodį „konkrečias“ siekiama nurodyti, 
kad kitoje šalyje vykdoma laikina veikla turėtų būti suprantama siaurai.

Amendment 23
6 straipsnio 2 dalies ab punkto antra pastraipa (nauja)

Bet kokia komandiruotė į kitą šalį, 
trunkanti ilgiau nei vienus metus, 
nelaikoma laikinu darbu, kaip apibrėžta 
šioje nuostatoje, ir bet kokia komandiruot
ė į kitą šalį, trunkanti ilgiau nei dvejus 
metus nelaikoma laikinu darbu, kaip 
apibrėžta šiose nuostatoje.

Pagrindimas

šia nuostata siekiama didesnio teisinio aiškumo.  Siūlomi laiko tarpai atitinka pagal 
Reglamentą Nr. 1408/71 komandiruojamiems darbuotojams taikomas taisykles.

Pakeitimas 24
6 straipsnio 3 dalis

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

3. Į 2 dalyje nurodytą teisę gali būti neatsi
žvelgiama, jei iš visų bylos aplinkybių paai
škėja, kad individuali darbo sutartis 
akivaizdžiai glaudžiau susijusi su kita 
šalimi; tokiu atveju taikoma šios šalies teisė.

Pagrindimas

Būtina visiškai vienareikšmiškai nurodyti, kad kalbama apie individualias darbo sutartis, o ne 
kolektyvines sutartis.  Pridėtu prieveiksmiu „akivaizdžiai“ pabrėžiama 6 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta trijų lygmenų sistema.
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Pakeitimas 25
8 straipsnio 1 dalis

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

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

Pagrindimas

Privalomųjų nuostatų sąvoka yra siauresnė ir konkretesnė negu, pvz., 6 straipsnyje 
aptariamos nuostatos dėl darbo sutarčių.  Jame ir 3 straipsnio 5 dalyje bei 10 straipsnio 4 
dalyje kalbama apie  privalomąsias vidaus nuostatas. Todėl reikia aiškiai nurodyti, kad 1 
dalyje pateikiama apibrėžtis taikoma tik pačiam 6 straipsniui ir privalomosioms tarptautin
ėms nuostatoms. Žodžiai „itin svarbiu“ pakeisti žodžiu „būtinu“, nes šis žodis yra 
objektyvesnis ir dažniau vartojamas teisės aktuose.

Pakeitimas 26
8 straipsnio 3 dalis

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

Išbraukta.

Pagrindimas
Šią išlygą į atitinkamas Romos konvencijos nuostatas įtraukė Vokietija, Airija, Latvija, 
Liuksemburgas, Portugalija, Slovėnija ir Jungtinė Karalystė. Manoma, kad jos pasirinktinis 
pobūdis, jai taikomų kriterijų neaiškumas ir galimos plačios jos interpretacijos gali sumažinti 
teisinį aiškumą bei paskatinti spekuliatyvius mėginimus išvengti sutartinių prievolių ir taip 
padidinti neaiškumą bei ekonominės veiklos vykdytojams kylančią riziką ir lemti didesnes i
šlaidas.
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Pakeitimas 27
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Jeigu sutartis sudaroma dukterinei įmonei,
padaliniui ar įstaigai vykdant ūkinę veiklą
arba jeigu pagal sutartį paslaugą turi teikti 
tokia įstaiga, nuolatinė buveinė yra ši 
įstaiga.

Jeigu sutartis sudaroma padaliniui, agent
ūrai ar įstaigai vykdant ūkinę veiklą arba 
jeigu pagal sutartį paslaugą turi teikti tokia 
įstaiga, nuolatinė buveinė yra ši įstaiga.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu 18 straipsnio formuluotė suderinama su „Briuselis I“ reglamento 60 
straipsnio 1 dalyje pateikiama formuluote.  T. p. žr. bendrosios pozicijos dėl „Roma II“
reglamento 23 straipsnį.

Pakeitimas 28
22 straipsnis

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

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

a) reglamentuoja tam tikrus kolizinių norm
ų, susijusių su sutartinėmis prievolėmis, 
aspektus;  šiuo metu galiojančių tokių aktų
sąrašas pateikiamas 1 priede; arba

a) reglamentuoja su sutartinėmis prievol
ėmis susijusios taikytinos teisės 
pasirinkimo taisykles; kai kurių šiuo metu 
galiojančių aktų sąrašas pateikiamas 1 
priede; arba

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

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

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

c) nustato taisykles, padedančias užtikrinti 
sklandų vidaus rinkos funkcionavimą tiek, 
kiek jos negali būti taikomos kartu su
tarptautinės privatinės teisės normomis
numatyta teise.

Pagrindimas

Kadangi I priede pateikiamas sąrašas nėra išsamus, tai turėtų būti atspindėta a punkto 
formuluotėje.

Punktas c suderintas su atitinkama pasiūlymo dėl „Roma II“ reglamento nuostata su per 
pirmąjį svarstymą Parlamento pateiktais pakeitimais.
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Pakeitimas 29
23 straipsnio 2a dalis(nauja)

2a. Valstybė, kurioje įvairūs teritoriniai 
vienetai turi savas nesutartinėms prievol
ėms taikytinas taisykles, neprivalo taikyti 
šio reglamento kolizinei teisei, kuri skirta 
tik šiems teritoriniams vienetams.

Pagrindimas

Ši nuostata paimta iš pasiūlymo dėl „Roma II‘ reglamento su Parlamento ir Tarybos pirmojo 
svarstymo pakeitimais. Ji leistų valstybėms narėms, kuriose galioja kelios jurisdikcijos, pa
čioms nuspręsti, ar taikyti pagal Bendrijos teisę parengtas nuostatas nagrinėjant visiškai 
vidines bylas.

Pakeitimas 30
24 straipsnio 3 dalis

Jis taikomas sutartinėms prievolėms, 
kilusioms po jo įsigaliojimo. Tačiau 
sutartinėms prievolėms, kilusioms iki šio 
reglamento taikymo pradžios, jis 
taikomas, kai dėl jo taisyklių taikoma ta 
pati teisė, kaip ir teisė, kuri būtų buvusi 
taikytina pagal 1980 m. Romos konvencij
ą.

Jis taikomas sutartinėms prievolėms, 
kilusioms po jo įsigaliojimo.

Pagrindimas

Iš principo teisės aktai neturėtų būti taikomi atgaline data. Ši nuostata prideda nereikalingo 
sudėtingumo ir gali pakenkti teisiniam aiškumui.

Pakeitimas 31
1 priedas

- Direktyva dėl neteisėtai iš valstybės narės 
teritorijos išvežtų kultūros objektų grą
žinimo (1993 m. kovo 15 d. Direktyva 
93/7/EEB)

- Direktyva dėl neteisėtai iš valstybės narės 
teritorijos išvežtų kultūros objektų grą
žinimo (1993 m. kovo 15 d. Direktyva 
93/7/EEB)
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- Direktyva dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje (1996 m. gruod
žio 16 d. Direktyva 96/71/EB)

-Direktyva dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje (1996 m. gruod
žio 16 d. Direktyva 96/71/EB)

- Antroji direktyva dėl įstatymų ir kitų teis
ės aktų, susijusių su tiesioginiu 
draudimu, išskyrus gyvybės draudimą
(1988 m. birželio 22 d. Direktyva 
88/357/EEB, papildyta ir iš dalies pakeista 
Direktyvomis 92/49/EEB ir 2002/13/EB)

- Antroji direktyva dėl įstatymų ir kitų teis
ės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu 
(1990 m. lapkričio 8 d. Direktyva 
90/619/EEB, papildyta ir iš dalies pakeista 
Direktyvomis 92/96/EEB ir 2002/12/EB)

Pagrindimas

Nepaisant to, kad Antroji direktyva dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu 
draudimu, buvo panaikinta  ir pakeista Direktyva 2002/83, turėtų būti išbrauktos dvi paskutin
ės įtraukos.

Draudimo sutartys, apimančios ES viduje galinčią kilti riziką, turėtų būti įtrauktos į bendrųjų
nuostatų dėl veiksnių, siejančių sutartį su tam tikra teise, taikymo sritį. Draudimo sektorius ir 
jo klientai, nepriklausantys vartotojų segmentui, turėtų naudos iš padidėjusių galimybių
pasirinkti taikytiną teisę. Kruopštus sutartims taikytinos teisės parinkimas sudarytų galimybę
visoje Europoje siūlyti identiškus produktus ir taip būtų galima išvengti būtinybės kiekvienai 
rinkai kurti skirtingus produktus. Anksčiau šios srities problemos atbaidydavo draudimo 
įmones nuo galimybės pasinaudoti paslaugų teikimo laisve kitose nei draudimo nuo didelės 
rizikos srityse. Kalbant apie taikytinos teisės parinkimą pasakytina, kad tik vartotojams 
apskritai reikalinga apsauga, t. p. ir draudimo sektoriuje. Verslo įmonės ir dirbantieji 
savarankiškai turi užtenkamai komercinės veiklos patirties, kad suprastų riziką, kuri jiems 
kyla vykdant veiklą ne savo kilmės šalies teisinėje sistemoje arba žinotų, kada reikia pasitarti 
su teisininku.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymu dėl reglamento („Roma I“) siekiama paversti 1980 m. Romos konvenciją Bendrijos 
teisės priemone ir, kur reikia, ją pataisyti.

Nors kai kurie sluoksniai išreiškė abejonę dėl būtinybės priimti šį reglamentą, pranešėja mano, 
kad jis reikalingas dėl šių priežasčių: a) reglamentą lengviau pataisyti nei konvenciją ir, kadangi 
jsi sudaro Bendrijos teisyno dalį, ji galima greičiau pritaikyti naujosiose valstybėse narėse; b) 
bus užtikrinta galimybė kreiptis į Teisingumo Teismą dėl preliminaraus nutarimo (Belgijos 
delsimas įgyvendinti Romos konvencijos protokolus pagal Teisingumo Teismo aiškinimą); c) 
reglamentas bus viena teisinė priemonė, tiesiogiai privaloma atskirų šalių teismams, o norint 
ratifikuoti tarptautinę konvenciją daugelyje šalių reikia priimti nacionalinius teisės aktus, kad 
konvencija taptų privaloma nacionalinėje teisėje.  Vienintelis trūkumas tas, kad reglamentas 
nebus taikomas Danijai.  Reikia tikėtis, kad Jungtinė Karalystė įveiks savo pirminį pasipriešinim
ą ir galų gale dalyvaus priimant reglamentą.

Be to, pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad daugelis siūlomo reglamentų nuostatų, palyginti su 
Romos konvencija, yra naujos.  Ji įsitikinusi, kad jos bus nuodugniai išnagrinėtos komitete ir 
pasilieka sau teisę pateikti daugiau pakeitimų, atsižvelgdama į šias diskusijas ir nuomones, 
kurios jai bus išsakytos.

Šiame pranešime pateikiamais pakeitimais siekiama patobulinti Komisijos siūlomą tekstą atsi
žvelgiant į įvairias pranešėjai išreikštas nuomones ir siekiant, kad jis geriau atitiktų dabartinės 
formos „Roma II“ reglamento projektą. Ji sutelkė dėmesį į tam tikras esmines nuostatas, pvz., 
4 straipsnį („Teisė, taikytina šalims nepasirinkus sutarties teisės“) ir 6 straipsnį („Individualios 
darbo sutartys“). Čia jos požiūris artimesnis Parlamento per pirmąjį „Roma II“ reglamento 
svarstymą priimtam požiūriui ir ne ES teismų kolizinės teisės taisyklėms.  Be to, 8 straipsnio 
pakeitimu pranešėja siekė atskirti vidaus ir tarptautines privalomąsias nuostatas, remdamasi 
tuo, kad 3 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnyje ir 10 straipsnio 1 dalyje 
pateikiamos įvairios nuorodos į „privalomąsias nuostatas“ gali sukelti painiavą.

Ji mėgino atsižvelgti ir į draudimo sektoriaus interesus. Tai turėtų duoti apčiuopiamos naudos 
draudimo vidaus rinkos funkcionavimo požiūriu.

Galiausiai pranešėja pastebėjo, kad yra daug neatitikimų tarp Komisijos pasiūlymo vertimų į
skirtingas kalbas. Ji tikisi, kad proceso metu juos panaikins Parlamento ir Tarybos teisininkai-
lingvistai.
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