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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā sl
īprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami kļ
ūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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1 OV vēl nav publicēts.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piem
ērojami līgumsaistībām (Romas I regula)
(KOM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2005)0650)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 61. panta c) punktu un 67. panta 2. punktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0441/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas atzinumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu 
vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
7. apsvērums
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(7) Pušu brīvībai izvēlēties piemērojamos 
tiesību aktus jābūt par pamatu kolīzijas 
normu sistēmai līgumsaistību jomā.

(7) Pušu brīvībai izvēlēties piemērojamos 
tiesību aktus jābūt vienam no pamatiem kol
īzijas normu sistēmai līgumsaistību jomā. Šī
brīvība nozīmē tiesības izvēlēties 
starptautiski atzīta līguma materiālo ties
ību principus un normas par piemērojam
ām tiesībām. Tomēr šiem principiem un 
normām, lai tie būtu piemērojami, j
āatbilst noteiktam standartu 
minimumam. Svarīgākais, ka tie jāizstrād
ā neatkarīgai, objektīvai un neitrālai 
organizācijai; to saturam jābūt l
īdzsvarotam, kā arī aizsargātam pret iesp
ēju to apiet un ļaunprātīgi izmantot saist
ībā ar noteiktām imperatīvām normām; 
un tiem jāreglamentē tiesības un pien
ākumi pamatoti un visaptveroši. Šādiem 
nosacījumiem, piemēram, atbilst 
UNIDROIT starptautisko tirdzniecības l
īgumu principi.

Pamatojums

Šis papildinājums jālasa saistībā ar grozīto 3. panta 2. punkta pirmo daļu.

Grozījums Nr. 2
11. apsvērums

(11) Attiecībā uz individuālajiem darba l
īgumiem kolīzijas normai jāļauj noteikt 
darba attiecību smaguma centru neatkarīgi 
no jebkādas šķietamības. Šis noteikums 
neskar tās valsts imperatīvo normu piemēro
šanu, uz kuru darbinieks norīkots, kā
paredzēts 1996. gada 16. decembra direktīv
ā 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā.

(11) Attiecībā uz individuālajiem darba l
īgumiem kolīzijas normai jāļauj noteikt 
darba attiecību smaguma centru neatkarīgi 
no jebkādas šķietamības. Šī regula neskar t
ās valsts imperatīvo normu piemērošanu, uz 
kuru darbinieks norīkots, kā paredzēts 
1996. gada 16. decembra direktīvā
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā.

Pamatojums

Sākotnējā tekstā lietotais apzīmējums („šis noteikums”) ir pārāk ierobežots un kopumā
neskaidrs.

Grozījums Nr. 3
2. pants
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Jebkurus šajā regulā paredzētos tiesību 
aktus piemēro neatkarīgi no tā, vai tie ir vai 
nav dalībvalsts tiesību akti.

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 4
3. panta 2. punkta 1. daļa

2. Tāpat puses var izvēlēties par piem
ērojamiem tiesību aktiem līgumu materiālo 
tiesību principus un noteikumus, kas atzīti 
starptautiskā vai Kopienas līmenī.

2. Tāpat puses var izvēlēties par piem
ērojamiem tiesību aktiem līgumu materiālo 
tiesību principus un noteikumus, kas atzīti 
starptautiskā līmenī.

Pamatojums

Grozījums 7. apsvērumā izskaidro šo noteikumu.

Turklāt šķiet nevēlami šajā regulā atsaukties uz vēl neeksistējošu kopīgu modeli, jo īpaši tāp
ēc, ka nav skaidrs, kāds šis līgumu noteikumu kopums būs un uz kāda juridiska pamata to pie
ņems.

Grozījums Nr. 5
4. panta 1. punkts

1. Ciktāl nav izdarīta izvēle saskaņā ar 
3. pantu, sekojošiem līgumiem piem
ērojamos tiesību aktus nosaka šādi:

1. Ciktāl nav izdarīta izvēle attiecībā uz l
īgumam piemērojamajiem tiesību aktiem 
saskaņā ar 3. pantu, līgumu reglamentē tās 
valsts tiesību akti, ar kuru tas ir visciešāk 
saistīts.

a) pārdošanas līgumu reglamentē ar tās 
valsts tiesību aktiem, kurā pārdevējam ir 
pastāvīgā dzīvesvieta / pastāvīgā atrašanās 
vieta;
b) pakalpojumu sniegšanas līgumu 
reglamentē ar tās valsts tiesību aktiem, 
kurā pakalpojumu sniedzējam ir pastāvīg
ā dzīvesvieta / pastāvīgā atrašanās vieta;
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c) pārvadājumu līgumu reglamentē ar tās 
valsts tiesību aktiem, kurā pārvadātājam 
ir pastāvīgā dzīvesvieta / pastāvīgā atrašan
ās vieta;
d) līgumu, kura priekšmets ir tiesības uz 
nekustamo īpašumu vai nekustamā īpa
šuma lietošanas tiesības, reglamentē tās 
valsts tiesību akti, kurā atrodas
nekustamais īpašums;
e) atkāpjoties no d) apakšpunkta, 
nekustamā īpašuma nomas līgumu, kas 
noslēgts personīgas lietošanas nolūkā uz 
laiku ne ilgāk par sešiem secīgiem mēne
šiem, reglamentē tās valsts tiesību akti, 
kurā īpašniekam ir pastāvīgā dzīvesvieta / 
pastāvīgā atrašanās vieta, ar nosacījumu, 
ka nomnieks ir fiziska persona un tā past
āvīgā dzīvesvieta ir tajā pašā valstī;
f) ar intelektuālo vai rūpniecisko īpašumu 
saistītos līgumus reglamentē tās valsts ties
ību akti, kurā ir pastāvīgā dzīvesvieta / 
pastāvīgā atrašanās vieta tam, kurš nodod 
tiesības;
g) franšīzes līgumu reglamentē ar tās 
valsts tiesību aktiem, kurā franšīzes ņēm
ējam ir pastāvīgā atrašanās vieta;
h) izplatīšanas līgumu reglamentē ar tās 
valsts tiesību aktiem, kurā izplatītājam ir 
pastāvīgā atrašanās vieta;

Pamatojums

Komisijas priekšlikums tiek uzskatīts par pārlieku striktu un tas pietiekami nenodrošina 
juridiskas izvēles tiesības. Tas arī neatbilst ārpus ES jurisdikciju kolīzijas normām, kas nav v
ēlams saistībā ar kolīzijas normu harmonizēšanu pasaulē.  Turklāt šis 4. panta grozījums ir 
izstrādāts līdzīgi attiecīgajām normām Romas II regulā, kurā Parlaments izdarījis grozījumus 
pirmajā lasījumā, lai panāktu pietiekamu līdzsvaru starp stingriem noteikumiem un izvēles 
tiesībām. Tas ir panākts, nosakot pamatnoteikumu 4. panta 1. punktā, kuram seko vairākas 
prezumpcijas 1.a un 1.ab punktā, kā arī izņēmuma noteikums 2. punktā.

Turklāt tiek uzskatīts, ka nav nekādas vajadzības pēc īpaša noteikuma par franšīzes nol
īgumiem.

Grozījums Nr. 6
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4. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Jāparedz, ka līgums ir saistīts ar 
valsti, kurā pusei, kas veic līgumam 
raksturīgo izpildījumu, ir pastāvīgā dz
īvesvieta līguma noslēgšanas laikā.

Grozījums Nr. 7
4. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Jo īpaši, līgumu uzskata par visciešāk 
saistītu, vadoties pēc šādiem kritērijiem:

Grozījums Nr. 8
4. panta 1.b punkta a) apakšpunkts (jauns)

(a) pirkuma līgumu uzskata par visciešāk 
saistītu ar to valsti, kurā atrodas pārdev
ēja pastāvīgā dzīvesvieta;

Grozījums Nr. 9
4. panta 1.b punkta b) apakšpunkts (jauns)

(b) līgumu par pakalpojumu sniegšanu 
uzskata par visciešāk saistītu ar to valsti, 
kurā atrodas pakalpojuma sniedzēja past
āvīgā dzīvesvieta;

Grozījums Nr. 10
4. panta 1.b punkta c) apakšpunkts (jauns)

(c) pārvadājuma līgumu uzskata par 
visciešāk saistītu ar to valsti, kurā atrodas 
pārvadātāja pastāvīgā dzīvesvieta;

Grozījums Nr. 11
4. panta 1.b punkta d) apakšpunkts (jauns)
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(d) līgumu, kura priekšmets ir tiesības uz 
nekustamo īpašumu vai nekustamā īpa
šuma lietošanas tiesības, uzskata par 
visciešāk saistītu ar to valsti, kurā atrodas 
nekustamais īpašums; 

Grozījums Nr. 12
4. panta 1.b punkta e) apakšpunkts (jauns)

 (e) atkāpjoties no d) apakšpunkta, 
nekustamā īpašuma nomas līgumu, kas 
noslēgts šā īpašuma personīgas lietošanas 
nolūkā uz laiku ne ilgāk par sešiem sec
īgiem mēnešiem, uzskata par visciešāk 
saistītu ar valsti, kurā īpašniekam ir past
āvīgā dzīvesvieta, ar nosacījumu, ka 
nomnieks ir fiziska persona un tā pastāvīg
ā dzīvesvieta ir tajā pašā valstī;

Grozījums Nr. 13
4. panta 1.b punkta f) apakšpunkts (jauns)

(f) ar intelektuālo vai rūpniecisko īpa
šumu saistīto līgumu uzskata par viscieš
āk saistītu ar to valsti, kurā ir pastāvīgā dz
īvesvieta tam, kurš nodod tiesības;

Grozījums Nr. 14
4. panta 1.b punkta g) apakšpunkts (jauns)

(g) izplatīšanas līgumu uzskata par viscieš
āk saistītu ar to valsti, kurā izplatītājam ir 
pastāvīgā dzīvesvieta;

Grozījums Nr. 15
4. panta 1.b punkta h) apakšpunkts (jauns)

(h) apdrošināšanas līgumu uzskata par 
visciešāk saistītu ar to valsti, kurā atrodas 
apdrošinātais risks; 
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Pamatojums

Atsevišķi paredzēt apdrošināšanas līgumu gadījumu ir noderīgi. Apdrošināšanas līgumi neap
šaubāmi ir neatņemama saistību tiesību daļa, un kā uz pakalpojumu līgumiem uz tiem attiecin
āms 4. panta 1.ab punkta b) apakšpunkts. Tomēr tas nebūtu īpaši lietderīgi, jo, nosakot apdro
šinātāja dzīvesvietas valsts likumus par saistošiem, netiktu ņemtas vērā apdrošināšanas l
īguma neaizsargātākās puses intereses un šāda kolīzija jau ir standartprakse līgumos, kuros 
apdrošināti riski, kas atrodas ES teritorijā. Tāpēc apdrošināta riska atrašanās vieta, kuru īpa
ši reglamentē ES direktīvas, jāiekļauj kā faktors, kas norāda uz sevišķi ciešu saistību starp 
apdrošināšanas līgumu un konkrētas valsts tiesību aktiem. 

Grozījums Nr. 16
4. panta 2. punkts

2. Līgumus, kas nav paredzēti 1. punktā, 
reglamentē tās valsts tiesību akti, kurā
pusei, kurai jāveic līgumam raksturīgais 
izpildījums, līguma noslēgšanas laikā ir 
pastāvīgā dzīvesvieta / pastāvīgā atrašanās 
vieta. Ja raksturīgais izpildījums nav 
nosakāms, līgumu reglamentē tās valsts 
tiesību akti, ar kuru tas ir visciešāk saist
īts.

2. Izņēmuma kārtā 1.a un 1.b punktā
noteikto var neievērot, ja visi lietas apstāk
ļi skaidri norāda uz to, ka līgums nep
ārprotami ir ciešāk saistīts ar citu valsti.

Pamatojums

Tiek uzskatīts, ka Komisijas priekšlikums ir pārlieku strikts un pietiekami nenodrošina 
juridiskas izvēles tiesības. Tas arī neatbilst ārpus ES jurisdikciju kolīzijas normām, kas ir nev
ēlami saistībā ar kolīzijas normu harmonizēšanu pasaulē.  Turklāt šis 4. panta grozījums ir 
izstrādāts līdzīgi attiecīgajām normām Romas II regulā, kurā Parlaments izdarījis grozījumus 
pirmajā lasījumā, lai panāktu pietiekamu līdzsvaru starp stingriem noteikumiem un izvēles 
tiesībām. Tas ir panākts, nosakot pamatnoteikumu 4. panta 1. punktā, kuram seko vairākas 
prezumpcijas 1.a un 1.ab punktā, kā arī izņēmuma noteikums 2. punktā.

Turklāt tiek uzskatīts, ka nav nekādas vajadzības pēc īpaša noteikuma par franšīzes nol
īgumiem.

Grozījums Nr. 17
5.a pants (jauns)

5.a pants – Obligātās apdrošināšanas l
īgumi



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

LV

Likumi, kas piemērojami obligātās apdro
šināšanas līgumiem, ir tās valsts likumi, 
kura nosaka pienākumu apdrošināties.

Pamatojums

Trūkst konkrētu noteikumu par apdrošināšanas līgumiem, kuri noslēgti pēc pienākuma apdro
šināties. Obligāto apdrošināšanu nosaka tās valsts sabiedriskās kārtības noteikumi, kura 
sabiedrības interesēs ir noteikusi pienākumu apdrošināties. Šajos noteikumos parasti ir 
paredzēta apdrošināšanas līguma forma, darbības joma un saturs. Apdrošināšanas līgumiem 
jāatbilst šiem noteikumiem, lai būtu izpildītas juridiskās prasības. To var nodrošināt, vienīgi 
pilnībā pakļaujot obligātās apdrošināšanas līgumus tās valsts tiesību aktiem, kas nosaka pien
ākumu apdrošināties. Līgumslēdzējām pusēm šajā gadījumā nav iespējas izvēlēties likumus.

Grozījums Nr. 18
6. panta 1. punkts

1. Neatkarīgi no 3. panta pušu izdarīta ties
ību aktu izvēle individuālajā darba līgumā
neliedz darbiniekam to imperatīvo normu 
aizsardzību, kas būtu piemērojamas saskaņā
ar šo pantu, ja nav izdarīta izvēle.

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 19
6. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Ja nav izdarīta izvēle saskaņā ar 3. pantu, 
individuālos darba līgumus reglamentē:

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 20
6. panta 2. punkta a) apakšpunkts
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(a) tās valsts tiesību akti, kurā vai no kuras
darbinieks, pildot līgumu, parasti veic 
darbu. Darba parastās veikšanas vieta nav 
uzskatāma par mainītu, ja darbinieks uz 
laiku veic darbu citā valstī. Uzskata, ka 
darba veikšana citā valstī notiek uz laiku, 
ja tiek sagaidīts, ka darbinieks pēc 
uzdevuma veikšanas ārvalstīs atgriezīsies 
savā darbā izcelsmes valstī.  Jauna darba 
līguma noslēgšana ar sākotnējo darba dev
ēju vai darba devēju, kas pieder tai pašai 
uzņēmumu grupai kā sākotnējais darba 
devējs, neizslēdz to, ka darbinieks veic 
darbu citā valstī uz laiku;

(a) tās valsts tiesību akti, kurā darbinieks, 
pildot līgumu, parasti veic darbu.

Pamatojums

6. pants ir pārveidots, lai attiecībā uz individuālajiem darba līgumiem ieviestu trīspakāpju 
sistēmu. Saskaņā ar Eiropas Kopienu tiesas praksi Briseles I regulas lietā, par primāro ir j
āizraugās locus laboris likums, t.i. tās vietas likums, kurā darbs tiek veikts. Sekundārās 
normas (tās valsts tiesību akti, no kuras darbinieks, pildot līgumu, parasti veic darbu) būtu 
attiecināmas, piemēram, uz stjuartiem. Trešās pakāpes normas nosaka tās valsts likumus, kur
ā atrodas uzņēmums, gadījumos, kad primārās un sekundārās normas nevar piemērot. 
Visbeidzot, 3. punkts pieļauj to, ka tiek piemēroti citas valsts likumi, ja ir acīmredzams, ka 
individuālais darba līgums ir daudz ciešāk saistīts ar šo valsti.

Grozījums Nr. 21
6. panta 2. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

(aa) ja darbinieks parasti neveic darbu k
ādā vienā valstī, tās valsts tiesību akti, no 
kuras darbinieks, pildot līgumu, parasti 
veic darbu;

Grozījums Nr. 22
6. panta 2. punkta ab) apakšpunkta pirmā daļa (jauna)
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(ab) Atbilstīgi a) un aa) punktu vajadzīb
ām darba veikšanas vieta nav uzskatāma 
par mainītu, ja darbinieks uz laiku veic 
darbu citā valstī. Uzskata, ka darba veik
šana citā valstī notiek uz laiku, ja tiek 
sagaidīts, ka darbinieks pēc konkrēto 
uzdevumu veikšanas ārvalstīs atgriezīsies 
savā darbā izcelsmes valstī.  

Pamatojums

Teksts ir no a) punkta Komisijas priekšlikumā un nav pēc būtības atšķirīgs no teksta Romas 
konvencijā. Kvalificējot uzdevumus kā „konkrētus”, ir norādīts, ka pagaidu darbība citā valst
ī būtu jāinterpretē šauri.

Grozījums Nr. 23
6. panta 2. punkta ab) apakšpunkta otrā daļa (jauna)

Jebkuru norīkošanu darbā citā valstī uz 
laiku, kas ilgāks par vienu gadu, šā
noteikuma nozīmē neuzskata par 
nodarbinātību uz laiku, kā arī norīkošanu 
darbā citā valstī uz laiku, kas ilgāks par 
diviem gadiem, šā noteikuma nozīmē
neuzskata par nodarbinātību uz laiku.

Pamatojums

Šis noteikums ir izstrādāts lielākai juridiskai noteiktībai.  Ierosinātie laika periodi atspoguļo 
Regulas Nr. 1408/71 noteikumus par norīkotajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 24
6. panta 3. punkts

3. Šā panta 2. punktā norādītos tiesību 
aktus var nepiemērot, ja no apstākļu 
kopuma izriet, ka darba līgumam ir ciešāka 
saikne ar citu valsti; šādā gadījumā piem
ērojami ir šīs citas valsts tiesību akti.

3. Šā panta 2. punktā norādītos tiesību 
aktus var nepiemērot, ja no apstākļu 
kopuma izriet, ka individuālajam darba l
īgumam ir acīmredzami ciešāka saikne ar 
citu valsti; šādā gadījumā piemērojami ir šīs 
citas valsts tiesību akti.

Pamatojums

Ir nepārprotami jānorāda, ka pants attiecas uz individuālajiem darba līgumiem, un nevis kopl
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īgumiem.  Pievienojot vārdus "acīmredzami", tiek veicināta 6. panta 2. punktā izklāstītā trīs 
pakāpju sistēma.

Grozījums Nr. 25
8. panta 1. punkts

1. Imperatīvā norma ir obligāta norma, 
kuras ievērošanu valsts uzskata par būtisku
savas politiskās, sociālās un ekonomiskās k
ārtības nodrošināšanai tiktāl, ka to piemēro 
jebkurai situācijai, kas ietilpst šīs normas 
piemērošanas jomā, neatkarīgi no tā, kādi 
tiesību akti citādi būtu jāpiemēro līgumam 
saskaņā ar šo regulu.

1. Šā panta nozīmē starptautiska imperat
īvā norma ir obligāta norma, kuras ievēro
šanu valsts uzskata par nepieciešamu savas 
politiskās, sociālās un ekonomiskās kārtības 
nodrošināšanai tiktāl, ka to piemēro 
jebkurai situācijai, kas ietilpst šīs normas 
piemērošanas jomā, neatkarīgi no tā, kādi 
tiesību akti citādi būtu jāpiemēro līgumam 
saskaņā ar šo regulu.

Pamatojums

Priekšstats par imperatīvajām normām ir daudz ierobežotāks un konkrētāks nekā, piemēram, 
tas ir 6. pantā par darba līgumiem. Šajā 6. pantā, kā arī 3. panta 5. punktā un 10. panta 
4. punktā ar tām ir saprastas iekšējās imperatīvās normas. Tāpēc skaidri jānorāda, ka defin
īcija 1. punktā attiecas vienīgi uz 6. pantu, kā arī uz starptautiskām imperatīvajām normām. 
„Būtisku” ir aizstāts ar „nepieciešamu” tāpēc, ka „nepieciešamu” ir daudz objektīvāks apz
īmējums, kā arī daudz biežāk lietots likumdošanā.

Grozījums Nr. 26
8. panta 3. punkts

3. Var piemērot arī citas valsts imperatīv
ās normas, kas nav valsts, kurā atrodas 
tiesa, bet ar kuru situācijai ir cieša saikne.
Lai izlemtu, vai piemērot šīs normas, 
tiesai jāņem vērā to raksturs un priek
šmets saskaņā ar 1. punkta definīciju, kā
arī sekas, kādas to piemērošana vai 
nepiemērošana radītu attiecībā uz attiec
īgo imperatīvo normu, kā arī pušu izvirz
īto mērķi.

Svītrots

Pamatojums

Atrunu attiecīgajā Romas konvencijas noteikumā iekļāva Apvienotā Karaliste, Īrija, Latvija, 
Luksemburga, Portugāle, Slovēnija un Vācija. Pastāv arī uzskats, ka šīs atrunas netveramība, 
izmantoto kritēriju nenoteiktība un interpretācijas iespēju plašums var traucēt juridiskai 
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noteiktībai, tādējādi vairojot nenoteiktību un risku uzņēmējiem, kā arī paaugstināt izmaksas.

Grozījums Nr. 27
18. panta 1. punkta 2. daļa

Ja līgums ir noslēgts, izmantojot filiāli, a
ģentūru vai jebkādu citu struktūru vai ja 
saskaņā ar līgumu izpilde jāveic šai strukt
ūrai, pastāvīgā atrašanās vieta ir tās uzņēm
ējdarbības veikšanas vietā.

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 28
22. pants

Šī regula neietekmē to Eiropas Kopienu iest
āžu izstrādāto tiesību aktu piemērošanu vai 
pieņemšanu, kuri:

Šī regula neskar to Eiropas Kopienu iestāžu 
tiesību aktu piemērošanu vai pieņemšanu, 
kuri:

(a) attiecībā uz konkrētiem jautājumiem 
nosaka tās tiesību kolīzijas normas, kas 
attiecas uz līgumsaistībām; šādu pašlaik sp
ēkā esošu aktu saraksts dots 1. pielikumā.

(a) īpašos jautājumos reglamentē kolīzijas 
normas saistībā ar ārpus līgumiskām saistīb
ām; saraksts ar dažiem pašlaik spēkā eso
šiem aktiem dots 1. pielikumā; vai

(b) reglamentē līgumsaistības un saskaņā ar 
pušu gribu ir piemērojami situācijās, kas 
ietver kolīziju;

(b) paredz normas, kuras piemēro neatkar
īgi no valsts likuma, kas saskaņā ar šo 
regulu reglamentē attiecīgo ārpuslīgumisko 
saistību; vai

(c) nosaka noteikumus iekšējā tirgus 
pareizas darbības veicināšanai gadījumos, 
kad šos noteikumus nevar piemērot 
vienlaicīgi ar tiesību aktiem, kurus nosaka 
starptautisko privāttiesību normas.

(c) nosaka normas, kas izstrādātas, lai
atbalstītu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, 
ciktāl tos nevar piemērot saistībā ar tiesību 
aktiem, kurus nosaka starptautisko priv
āttiesību normas.

Pamatojums

Attiecībā uz a) punktu saraksts 1. pielikumā nav pilnīgs, tāpēc tas jāatspoguļo šajā pantā.

Punkts c) ir pielāgots attiecīgajām normām Romas II regulas priekšlikumā, kurā Eiropas 
Parlaments izdarījis grozījumus pirmajā lasījumā.
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Grozījums Nr. 29
23. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Valstij, kurā dažādām teritoriālajām 
vienībām ir savas tiesību normas attiecībā
uz ārpuslīgumiskām saistībām, nav pien
ākuma piemērot šo regulu kolīzijām tikai 
starp attiecīgo vienību likumiem.

Pamatojums

Šis punkts pārņemts no Romas II regulas priekšlikuma, kurā Eiropas Parlaments izdarījis 
grozījumus pirmajā lasījumā. Tas dos iespēju dalībvalstīm ar vairākām jurisdikcijām pašām 
izlemt, vai ieviest Kopienas likumiem atbilstīgas normas, risinot tīri vietējus jautājumus. 

Grozījums Nr. 30
24. panta 3. daļa

To piemēro līgumsaistībām, kas radušās pēc 
tās piemērošanas sākšanas. Tomēr attiecībā
uz līgumsaistībām, kas radušās pirms tās 
piemērošanas sākšanas, šo regulu piem
ēro tad, ja tās noteikumi paredz to pašu 
tiesību aktu piemērošanu, kas būtu piem
ērojami saskaņā ar Romas 1980. gada 
konvenciju.

To piemēro līgumsaistībām, kas radušās pēc 
tās piemērošanas sākšanas. 

Pamatojums

Tas ir principa jautājums, ka likumdošana nedrīkst būt atpakaļejoša. Šī norma rada nevajadz
īgus sarežģījumus un tā var apdraudēt juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 31
1. Pielikums

- Direktīva par no dalībvalsts teritorijas 
nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu 
atgriešanu (1993. gada 15. marta Direktīva 
93/7/EEK)

- Direktīva par no dalībvalsts teritorijas 
nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu 
atgriešanu (1993. gada 15. marta Direktīva 
93/7/EEK)
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- Direktīva par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
(1996. gada 16. decembra Direktīva 
96/71//EK)

- Direktīva par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
(1996. gada 16. decembra Direktīva 
96/71//EK)

- Otrā direktīva „attiecībā uz tiešo apdro
šināšanu, kas nav dzīvības apdrošinā
šana” (1988. gada 22. jūnija Direktīva 
88/357/EEK, kurā papildinājumi un groz
ījumi izdarīti ar Direktīvām Nr. 
92/49/EEK un 2002/13/EK)

- Otrā direktīva „attiecībā uz tiešo dzīvības 
apdrošināšanu” (1990. gada 8. novembra 
Direktīva 90/619/EEK, kurā papildin
ājumi un grozījumi izdarīti ar Direktīvām 
Nr. 92/96/EEK un 2002/12/EK)

Pamatojums

Neskatoties uz to, ka otrā dzīvības apdrošināšanas direktīva ir atcelta un aizstāta ar Direkt
īvu 2002/83, pēdējie divi ievilkumi ir jāsvītro.
Apdrošināšanas līgumi par riskiem, kas atrodas ES, ir jāiekļauj to vispārējo noteikumu 
kompetencē, kas reglamentē līgumu un konkrēto likumu saistošos faktorus. Apdrošināšanas 
nozare un tās klienti — juridiskas personas būs ieguvēji no lielākām likumu izvēles iespējām. 
Rūpīga līgumiem piemērojamo likumu izvēle dos iespēju visā Eiropā piedāvāt identiskus 
pakalpojumus, izvairoties no nepieciešamības katram tirgum izstrādāt atsevišķus piedāv
ājumus. Agrāk problēmas šajā jomā atturēja apdrošināšanas uzņēmumus lietderīgi izmantot š
ādu brīvību, nodrošinot pakalpojumus vienīgi lielāko risku apdrošināšanai. Attiecībā uz 
likumu izvēli aizsardzība ir nepieciešama tikai patērētājiem, tostarp arī apdrošināšanas nozar
ē. Uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem netrūkst pienācīgas uzņēmējdarbības pieredzes, lai 
saprastu risku, ko tie uzņemas, strādājot ārpus savas valsts juridiskās sistēmas vai lai 
saprastu, kad viņiem nepieciešama juridiskā palīdzība. 

PASKAIDROJUMS

Regulas (Roma I) priekšlikuma mērķis ir 1980. gada Romas konvenciju pārveidot par 
Kopienas instrumentu, un pārskatīt to, kur nepieciešams.

Lai gan dažās aprindās ir apšaubīts, vai regulu nepieciešams pieņemt, jūsu referents uzskata, ka 
tas ir vērtīgi sekojošu iemeslu dēļ: (a) regulā ir vieglāk izdarīt grozījumus nekā konvencijā un k
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ā daļu no acquis communautaire, to var ātrāk attiecināt uz jaunajām dalībvalstīm; (b) tiks 
nodrošināta iespēja vērsties Eiropas Kopienu tiesā prejudiciāla nolēmuma saņemšanai (skatīt 
Eiropas Kopienu tiesas interpretāciju par Beļģijas kavēšanos īstenot Romas konvencijas 
protokolus); (c) pateicoties regulai, vienots instruments būs tieši saistošs valstu tiesām, savuk
ārt, lai ratificētu starptautisku konvenciju, daudzās valstīs ir jāpieņem valstu tiesību akti, lai
konvencija būtu saistoša nacionālajā likumdošanā. Vienīgais trūkums ir tas, ka regula 
neattieksies uz Dāniju. Ir jācer, ka Apvienotā Karaliste pārvarēs savu sākotnējo nepatiku un 
piedalīsies regulas pieņemšanā.

Jūsu referente arī atzīmē, ka daudzi ierosinātās regulas noteikumi ir jauni salīdzinājumā ar 
Romas konvenciju. Viņa ir pārliecināta, ka tos vispusīgi apspriedīs komitejā, un pieļauj iespēju 
iekļaut vēl citus grozījumus saistībā ar šīm diskusijām un viņas saņemtajiem iesniegumiem.

Grozījumi, kas atrodami šajā ziņojumā, izstrādāti, lai uzlabotu Komisijas ierosināto tekstu, 
izmantojot dažādos iesniegumus, ko referente saņēmusi, un ar nolūku padarīt tekstu atbilstīg
āku „Roma II" priekšlikumam tādā redakcijā, kādā tas šobrīd ir. Jo īpaši viņa pievērsusi uzman
ību konkrētām atslēgas normām, kā, piemēram, 4. pantā (Tiesību akti, ko piemēro, ja nav izdar
īta izvēle), kā arī 6. pantā (Individuālie darba līgumi), kurā viņa aizstāv pieeju, kas tuvāka tai, 
ko pieņēma Parlaments „Roma II” pirmajā lasījumā, kā arī ārpus ES jurisdikcijas kolīzijas norm
ām. Jūsu referente arī centusies nodalīt iekšējās un starptautiskās imperatīvās normas, izdarot 
grozījumus 8. pantā, pamatojoties uz to, ka dažnedažādās atsauces uz „imperatīvajām norm
ām” 3. panta 5. punktā, 6. panta 1. punktā, 8. pantā un 10. panta 1. punktā var radīt p
ārpratumus.

Viņa arī centusies mazināt apdrošināšanas nozares bažas, kas varētu būt ļoti lietderīgi iekšējā
apdrošināšanas tirgus darbībai.

Visbeidzot referente izsaka vērojumus, ka Komisijas priekšlikuma dažādu valodu tekstos ir vair
ākas neatbilstības. Viņa tic, ka procedūras gaitā Parlamenta un Padomes juristi lingvisti tās nov
ērsīs.


