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PR_COD_1am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a 
článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
  väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 

väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre zmluvné
záväzky (Rím I)
(KOM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0650)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 61 písm. c) a článok 67 ods. 5 Zmluvy o ES, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0441/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 7
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(7) Sloboda účastníkov zmluvy zvoliť si 
rozhodné právo predstavuje základný prvok 
systému kolíznych noriem v oblasti 
zmluvných záväzkov.

(7) Sloboda účastníkov zmluvy zvoliť si 
rozhodné právo predstavuje základný prvok 
systému kolíznych noriem v oblasti 
zmluvných záväzkov. Táto sloboda 
obsahuje právo zvoliť si ako rozhodné
právo zásady a normy zmluvného 
hmotného práva, ktoré sa uznávajú na 
medzinárodnej úrovni. Tieto zásady a 
normy však musia byť v súlade s určitými 
minimálnymi štandardmi: predovšetkým 
ich musí stanoviť nezávislý, nestranný a 
neutrálny orgán, obsahovo musia byť
vyrovnané a chránené určitými 
imperatívnymi normami pred pokusmi o 
ich obchádzanie a zneužívanie  a musia 
upravovať práva a povinnosti dostatočne 
komplexným spôsobom. Takéto 
podmienky spĺňajú napríklad Zásady 
medzinárodných obchodných zmlúv 
UNIDROIT.

Odôvodnenie

Doplnenie odseku má súvislosť s doplneným a pozmeneným prvým pododsekom článku 3(2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 11

(11) Pokiaľ ide o individuálne pracovné
zmluvy, kolízna norma musí umožniť
identifikáciu skutočného ťažiska 
pracovného vzťahu, nielen pomyselného ťa
žiska. Táto norma nemá vplyv na 
uplatnenie imperatívnych noriem 
vysielajúceho štátu upravených smernicou 
96/74/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní
pracovníkov v rámci poskytovania služieb.

(11) Pokiaľ ide o individuálne pracovné
zmluvy, kolízna norma musí umožniť
identifikáciu skutočného ťažiska 
pracovného vzťahu, nielen pomyselného ťa
žiska. Toto nariadenie sa nedotýka
uplatnenia imperatívnych noriem štátu, do 
ktorého je pracovník vyslaný, upravených 
smernicou 96/71/ES zo 16. decembra 1996 
o vysielaní pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb.

Odôvodnenie

Pôvodné znenie je príliš obmedzené („táto norma”) a celkovo nejednoznačné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
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Článok 2

Právny poriadok určený podľa tohto 
nariadenia sa uplatní bez ohľadu na to, či je, 
alebo nie je právnym poriadkom členského 
štátu.

Právny poriadok určený podľa tohto 
nariadenia sa uplatní bez ohľadu na to, či je, 
alebo nie je právnym poriadkom členského 
štátu.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa netýka slovenskej verzie textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 odsek 2 pododsek 1

2. Strany si môžu ako rozhodné právo 
takisto zvoliť aj zásady a normy zmluvného 
hmotného práva, ktoré sa uznávajú na 
medzinárodnej úrovni alebo v Spolo
čenstve.

2. Strany si môžu ako rozhodné právo 
takisto zvoliť aj zásady a normy zmluvného 
hmotného práva, ktoré sa uznávajú na 
medzinárodnej úrovni.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k odôvodneniu 7 je objasniť toto ustanovenie.

Nepriamy odkaz v tomto nariadení na spoločný referenčný rámec, ktorý zatiaľ ešte neexistuje 
sa javí ako nežiaduci, keďže nie je jasné, akú formu tieto zmluvné pravidlá nadobudnú a na 
akom právnom základe budú prijaté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 4 odsek 1

1. Pri absencii voľby podľa článku 3, sa 
rozhodné právo pre ďalej uvedené zmluvy 
určuje takto:

1. Pri absencii voľby podľa článku 3, sa 
rozhodné právo pre ďalej uvedené zmluvy 
stanovuje právnym poriadkom štátu, s 
ktorým má najužšiu väzbu. 

a) kúpna zmluva sa spravuje právnym 
poriadkom štátu obvyklého pobytu 
predajcu;
b) zmluva o poskytovaní služieb sa 
spravuje právnym poriadkom štátu 
obvyklého pobytu poskytovateľa služieb;
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c) zmluva o preprave tovaru sa spravuje 
právnym poriadkom štátu obvyklého 
pobytu prepravcu;
d) zmluva, ktorej predmetom je vecné
právo k nehnuteľnosti alebo právo pou
žívať nehnuteľnosť sa spravuje právnym 
poriadkom štátu, v ktorom sa nehnute
ľnosť nachádza;
e) bez ohľadu na písmeno d), nájomná
zmluva uzatvorená na dočasné súkromné
použitie nehnuteľnosti na dobu 
maximálne šesť po sebe nasledujúcich 
mesiacov sa spravuje právnym poriadkom 
štátu, v ktorom má vlastník svoj obvyklý
pobyt, za predpokladu, že nájomca je 
fyzická osoba a má svoj obvyklý pobyt 
v tomto istom štáte;
f) zmluva, ktorej predmetom je právo 
duševného alebo priemyselného 
vlastníctva sa spravuje právnym 
poriadkom štátu, v ktorom má obvyklý
pobyt osoba, ktorá prenáša alebo 
poskytuje právo;
g) zmluva o výhradnom predaji sa 
spravuje právnym poriadkom štátu, 
v ktorom má obvyklý pobyt odberateľ;
h) dodávateľská zmluva sa spravuje 
právnym poriadkom štátu obvyklého 
pobytu distribútora.

Odôvodnenie

Domnievame sa, že návrh Komisie je príliš presný a neposkytuje dostatočný priestor pre 
sudcovskú úvahu. Nezodpovedá takisto kolíznym normám právnych poriadkov štátov mimo 
EÚ, čo je nežiaduce z hľadiska medzinárodného  zosúladenia kolíznych noriem v oblasti 
zmluvných záväzkov.  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v článku 4 sú formulované
podobným spôsobom ako zodpovedajúce ustanovenia nástroja Rím II, ktoré Parlament v 
prvom čítaní pozmenil a doplnil s cieľom nastoliť rovnováhu medzi striktným predpisom a 
poskytnutím dostatočného priestoru pre sudcovskú úvahu, a to stanovením základného 
pravidla v článku 4 ods. 1 a následne uvedením niekoľkých predpokladov v odseku 1 a, 1ab a 
mimoriadneho ustanovenia v odseku 2.

Takisto sa domnievame, že nie je potrebné konkrétne ošetriť zmluvu o výhradnom predaji.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 odsek 1 a (nový)

1 a. Predpokladá sa, že zmluva má najuž
šiu väzbu so štátom, v ktorom  má strana 
vykonávajúca zmluvu obvyklý pobyt v 
čase, keď bola zmluva uzavretá. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 4 odsek 1 b (new)

1 b. V konkrétnych prípadoch sa najužšia 
väzba predpokladá nasledovne:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 4 odsek 1 b písm. a) (nové)

a) kúpna zmluva má najužšiu väzbu so 
štátom obvyklého pobytu predajcu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 4 odsek 1 b písm. b) (nové)

b) zmluva o poskytovaní služieb má najuž
šiu väzbu so štátom  obvyklého pobytu 
poskytovateľa služieb;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 4 odsek 1 b písm. c) (nové)

c) zmluva o preprave tovaru má najužšiu 
väzbu so štátom  obvyklého pobytu 
prepravcu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4 odsek 1 b písm. d) (nové)
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d) zmluva, ktorej predmetom je vecné
právo k nehnuteľnosti alebo právo pou
žívať nehnuteľnosť má najužšiu väzbu so 
štátom, v ktorom sa nehnuteľnosť
nachádza; 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 4 odsek 1 b písm. e) (nové)

e) bez ohľadu na písmeno d), nájomná
zmluva uzatvorená na dočasné súkromné
použitie nehnuteľnosti na dobu 
maximálne šesť po sebe nasledujúcich 
mesiacov má najužšiu väzbu so štátom, v 
ktorom má vlastník svoj obvyklý pobyt, za 
predpokladu, že nájomca je fyzická osoba 
a má svoj obvyklý pobyt v tomto istom 
štáte;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 4 odsek 1 b písm. f) (nové)

f) zmluva, ktorej predmetom je právo du
ševného alebo priemyselného vlastníctva 
má najužšiu väzbu so štátom, v ktorom 
má obvyklý pobyt osoba, ktorá prenáša 
alebo poskytuje právo;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 4 odsek 1 b písm. g) (nové)

g) dodávateľská zmluva má najužšiu 
väzbu so štátom, v ktorom má obvyklý
pobyt distribútor;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 4 odsek 1 b písm. h) (nové)

h) poistná zmluva má najužšiu väzbu so 
štátom, kde sa nachádza poistné riziko. 
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Odôvodnenie

Považujeme za vhodné zaradiť konkrétny odkaz o poistných zmluvách. Poistné zmluvy sú
jednoznačne neoddeliteľnou súčasťou práva pre zmluvné záväzky a ako zmluvy o poskytovaní
služieb by mali spadať do pôsobnosti článku 4 (ods. 1ab, b). Toto by však nebolo veľmi 
priaznivé, vzhľadom na to, že ak by sa stanovilo uplatnenie právneho poriadku štátu, v 
ktorom má pobyt poisťovateľ, zanedbali by sa záujmy slabšej strany poistnej zmluvy a bolo by 
to v rozpore s bežnými postupmi pre zmluvy na poistenie rizík v EÚ. Preto by malo byť
uvedené miesto poistného rizika, ktoré je konkrétne ošetrené smernicami EÚ,  keďže 
poukazuje na existenciu mimoriadne úzkej väzby medzi poistnou zmluvou a právnym 
poriadkom príslušného štátu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 4 odsek 2

2. Zmluvy, ktoré nie sú uvedené v odseku 
1, sa spravujú právnym poriadkom štátu, 
v ktorom má v čase uzatvorenia zmluvy 
svoj obvyklý pobyt strana, ktorá má
poskytnúť charakteristické plnenie. Ak 
nie je možné určiť charakteristické
plnenie, zmluva sa spravuje právnym 
poriadkom štátu, s ktorým má najužšiu 
väzbu.

2. Predpoklady uvedené v odsekoch 1 a, 1 
b sa výnimočne nemusia použiť v prípade, 
ak je na základe všetkých okolností
zrejmé, že zmluva má evidentne užšiu 
väzbu s iným štátom.

Odôvodnenie

Domnievame sa, že návrh Komisie je príliš presný a neposkytuje dostatočný priestor pre 
sudcovskú úvahu. Nezodpovedá takisto kolíznym normám právnych poriadkov štátov mimo 
EÚ, čo je nežiaduce z hľadiska medzinárodného  zosúladenia kolíznych noriem v oblasti 
zmluvných záväzkov.  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v článku 4 sú formulované
podobným spôsobom ako zodpovedajúce ustanovenia nástroja Rím II, ktoré Parlament v 
prvom čítaní pozmenil a doplnil s cieľom nastoliť rovnováhu medzi striktným predpisom a 
poskytnutím dostatočného priestoru pre sudcovskú úvahu, a to stanovením základného 
pravidla v článku 4 ods. 1 a následne uvedením niekoľkých predpokladov v odseku 1 a, 1ab a 
mimoriadneho ustanovenia v odseku 2.

Takisto sa domnievame, že nie je potrebné konkrétne ošetriť zmluvu o výhradnom predaji

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 5 a (nový)

Článok 5 a - Povinné poistné zmluvy
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Povinné poistné zmluvy sa riadia 
právnymi predpismi štátu, ktorý stanovuje 
povinnosť uzavrieť poistenie.

Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť konkrétne pravidlá pre poistné zmluvy uzavreté na základe povinnosti 
uzavrieť poistenie, keďže tieto zatiaľ v plnej miere neexistujú. Povinné poistenie spadá do 
pôsobnosti predpisov verejného poriadku štátu, ktorý konajúc vo verejnom záujme, stanovil 
povinnosť uzavrieť poistenie. Takéto predpisy zvyčajne obsahujú právne požiadavky týkajúce
sa formy, rozsahu a obsahu poistnej zmluvy. Poistné zmluvy musia byť v súlade s týmito 
predpismi, aby spĺňali právne požiadavky, čo môže byť zabezpečené úplným podriadením 
povinnej poistnej zmluvy právnemu poriadku štátu, ktorý stanovuje povinnosť uzavrieť
poistenie. Nie je tu priestor na voľbu práva zmluvnými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 6 odsek 1

1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 3 
nemôžu strany pracovnej zmluvy svojou vo
ľbou rozhodného práva zbaviť zamestnanca 
ochrany, ktorú mu poskytujú kogentné
normy právneho poriadku uplatniteľného 
pri absencii voľby podľa tohto článku.

1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 3 
nemôžu strany individuálnej pracovnej 
zmluvy svojou voľbou rozhodného práva 
zbaviť zamestnanca ochrany, ktorú mu 
poskytujú kogentné normy právneho 
poriadku uplatniteľného pri absencii voľby 
podľa tohto článku.

Odôvodnenie

Je potrebné maximálne rozlišovať, že ide o individuálne pracovné zmluvy a nie kolektívne 
zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 6 odsek 2 úvodná časť

2. Pri absencii voľby podľa článku 3, sa 
individuálna pracovná zmluva spravuje:

2. 2. Pri absencii voľby podľa článku 3, sa 
individuálna pracovná zmluva spravuje:

Odôvodnenie
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Netýka sa slovenskej verzie textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 6 odsek 2 písm. a)

a) právnym poriadkom štátu, v ktorom 
alebo z ktorého zamestnanec obvykle 
vykonáva prácu na základe zmluvy. Za 
zmenu obvyklého miesta výkonu práce sa 
nepovažuje, ak prechodne pracuje v inom 
štáte. Výkon práce v inom štáte sa pova
žuje za dočasný, ak sa očakáva, že 
zamestnanec znovu nastúpi do práce v
štáte pôvodu po skončení svojej úlohy 
v zahraničí. Uzatvorenie novej pracovnej 
zmluvy s pôvodným zamestnávateľom 
alebo so zamestnávateľom, ktorý patrí do 
rovnakej skupiny spoločností ako pôvodný
zamestnávateľ, nevylučuje, že 
zamestnanec vykonáva svoju prácu 
v inom štáte dočasne;

a) právnym poriadkom štátu, v ktorom 
zamestnanec obvykle vykonáva prácu na 
základe zmluvy. 

Odôvodnenie
Pri prepracovaní článku 6 bol pre individuálne pracovné zmluvy zavedený trojstupňový
systém.  V súlade s precedenčným právom Európskeho súdneho dvora o nariadení Brusel I, 
by mala  primárna norma určiť právny poriadok locus laboris, t.j. miesta, kde dochádza k 
výkonu práce. Sekundárna norma ( právny  poriadok štátu „z ktorého“ zamestnanec obvykle 
vykonáva prácu) by zahŕňala napríklad letecký personál.  Terciálna norma určuje právny 
poriadok miesta, kde sa podnik nachádza v prípadoch, keď sa nemôžu uplatniť primárna a 
sekundárna norma. Odsek 3 umožňuje uplatniť právny poriadok iného štátu tam, kde sa zdá, 
že individuálna pracovná zmluva má evidentne užšiu väzbu s týmto štátom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 6 odsek 2 písm. a a) (nové)

(b) právnym poriadkom štátu, v ktorom 
pracovník obvykle vykonáva svoju prácu, 
ak tento pracovník obvykle nevykonáva 
svoju prácu v jednom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 6 odsek 2 písm. a b) pododsek 1 (nové)
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a b) Na účely písmen a) a aa) sa za zmenu 
obvyklého miesta výkonu práce nepova
žuje, ak pracovník prechodne pracuje v 
inom štáte. Výkon práce v inom štáte sa 
považuje za dočasný, ak sa očakáva, že 
zamestnanec znovu nastúpi do práce v 
štáte pôvodu po skončení konkrétnej 
úlohy v zahraničí. 

Odôvodnenie

Text sa nachádza v bode a) návrhu Komisie a jeho znenie sa v podstate neodlišuje od 
Rímskeho dohovoru. Začlenením slova „konkrétnej“ sa zdôrazní, že dočasná úloha v inom 
štáte by sa mala interpretovať úzko.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 6 odsek 2 písm. a b) pododsek 2 (nové)

Ak je pracovník vyslaný do iného štátu na 
viac ako rok, predpokladá sa, že nejde o 
dočasné zamestnanie v zmysle tohto 
ustanovenia a ak je pracovník vyslaný do 
iného štátu na viac ako dva roky, nejde o  
dočasné zamestnanie v zmysle tohto 
ustanovenia.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie zvyšuje právnu istotu.  Navrhovaná časová lehota odráža normy o vysielaní  
pracovníkov č. 1408/71.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 6 odsek 3

3. Právny poriadok určený podľa odseku 2 
sa neuplatní, ak z okolností vyplýva, že 
pracovná zmluva má užšiu väzbu s iným 
štátom. V tomto prípade sa uplatní právny 
poriadok tohto druhého štátu.

3. 3. Právny poriadok určený podľa odseku 
2 sa neuplatní, ak z okolností vyplýva, že 
individuálna pracovná zmluva má očividne  
užšiu väzbu s iným štátom. V tomto 
prípade sa uplatní právny poriadok tohto 
druhého štátu.

Odôvodnenie

Je potrebné maximálne rozlišovať, že ide o individuálne pracovné zmluvy a nie kolektívne 



PR\619636SK.doc 15/19 PE 374.427v01-00

SK

zmluvy.  Príslovka „očividne“ zdôrazňuje trojstupňový systém uvedený v článku 6 odseku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 8 odsek 1

1. Imperatívna norma je taká kogentná
norma, ktorej dodržanie pokladá štát za 
rozhodujúce pre ochranu svojho 
politického, sociálneho alebo 
ekonomického zriadenia až do takej miery, 
že vyžaduje jej uplatnenie v každej situácii, 
na ktorú sa norma vzťahuje, bez ohľadu na 
to, ktorý právny poriadok je inak 
rozhodným právom pre zmluvu podľa tohto 
nariadenia.

1. Na účely tohto článku medzinárodná
imperatívna norma je taká kogentná
norma, ktorej dodržanie pokladá štát za 
potrebné pre ochranu svojho politického, 
sociálneho alebo ekonomického zriadenia a
ž do takej miery, že vyžaduje jej uplatnenie 
v každej situácii, na ktorú sa norma vz
ťahuje, bez ohľadu na to, ktorý právny 
poriadok je inak rozhodným právom pre 
zmluvu podľa tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Pojem imperatívnych noriem má reštriktívnejší a konkrétnejší význam ako napr. v článku 6 o 
pracovných zmluvách.  V tomto článku, tak ako aj v článkoch 3ods. 5 a 10 ods. 4 sa rozumejú
vnútorné imperatívne normy. Preto je potrebné upresniť, že definícia v odseku 1 sa vzťahuje 
len na článok 6 a nie na medzinárodné imperatívne normy.  Slovo „rozhodujúce“ bolo 
nahradené slovom „potrebné“, ktoré sa zdá ako pojem objektívnejšie a v práve sa používa 
častejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 8 odsek 3

3. Môžu sa uplatniť aj imperatívne normy 
iného štátu ako štátu konajúceho súdu, 
s ktorým má situácia úzku väzbu. Pri 
rozhodnutí, či sa majú uplatniť tieto
normy, sudca vezme do úvahy ich povahu 
a ich cieľ v súlade s definíciou v odseku 
1, ako aj dôsledky ich uplatnenia alebo 
neuplatnenia na cieľ sledovaný príslu
šnou imperatívnou normou ako aj pre 
zmluvné strany.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nemecko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Portugalsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo mali 
výhradu k  zodpovedajúcemu ustanoveniu Rímskej zmluvy. Domnievame sa takisto, že diskre
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čný charakter tohto ustanovenia, nejasnosť kritérií, ktoré uplatňuje a jeho potenciálny rozsah 
by mohli zľahčiť právnu istotu a vyvolať špekulatívne pokusy vyhnúť sa zmluvným 
povinnostiam, čím by sa zvýšila nejasnosť , riziko pre hospodárske subjekty a náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 18 odsek 1 pododsek 2

Ak je zmluva uzatvorená v rámci činnosti 
pobočky, zastúpenia alebo inej organiza
čnej zložky, alebo ak podľa zmluvy plnenie 
má poskytnúť táto zložka, určuje sa 
obvyklý pobyt podľa miesta tohto 
zariadenia.

Ak je zmluva uzatvorená v rámci činnosti 
pobočky, agentúry alebo inej organizačnej 
zložky, alebo ak podľa zmluvy plnenie má
poskytnúť táto zložka, určuje sa obvyklý
pobyt podľa miesta tohto zariadenia.

Odôvodnenie

Týmto znením sa nariadenie zosúladí s nariadením Brusel I (článok 60 ods. 1).  Pozri takisto 
článok 23 spoločnej pozície k Rímu II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 22

Toto nariadenie nemá vplyv na uplat
ňovanie alebo prijímanie právnych nástrojov 
inštitúcií Európskych spoločenstiev, ktoré:

Toto nariadenie nemá vplyv na uplat
ňovanie alebo prijímanie právnych nástrojov 
inštitúcií Európskych spoločenstiev, ktoré:

a) v špecifických veciach upravujú kolízne 
normy týkajúce sa zmluvných záväzkov;
zoznam takýchto v súčasnosti platných 
nástrojov je v prílohe 1;

a) v špecifických veciach upravujú kolízne 
normy týkajúce sa zmluvných záväzkov;  
zoznam obsahujúci niektoré v súčasnosti 
platné nástroje je v prílohe 1; 

b) upravujú zmluvné záväzky a ktoré sa 
v dôsledku voľby strán uplatňujú
v situáciách, v ktorých dochádza k stretu 
rôznych právnych poriadkov;

b) upravujú zmluvné záväzky a ktoré sa v 
dôsledku voľby strán uplatňujú v 
situáciách, v ktorých dochádza k stretu 
rôznych právnych poriadkov;

c) určujú pravidlá na účely podpory 
dobrého fungovania vnútorného trhu, ak 
tieto pravidlá nemožno uplatniť spolu
s právnym poriadkom určeným normami 
medzinárodného práva súkromného.

c) určujú predpisy, ktoré majú podporiť
správne fungovanie vnútorného trhu, ak 
tieto predpisy nemožno uplatniť spolu
s právnym poriadkom určeným normami 
medzinárodného práva súkromného.

Odôvodnenie

Zoznam v prílohe 1, na ktorý odkazuje bod a),  nie je úplný, preto je potrebné, aby  znenie 
ustanovenia túto skutočnosť zohľadňovalo.
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Bod c) bol prispôsobený zodpovedajúcemu ustanoveniu návrhu nariadenia Rím II v znení
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu  v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 23 odsek 2 a (nový)

2 a. Štát, v ktorom rôzne územné celky 
majú svoje vlastné právne normy pre 
mimozmluvné záväzky, nie je povinný
uplatňovať toto nariadenie pri strete výlu
čne medzi právnymi poriadkami týchto 
celkov.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie bolo prebraté z  návrhu nariadenia Rím II, ktoré Parlament a Rada posúdili 
v prvom čítaní. Umožnilo by členským štátom, ktoré uplatňujú niekoľko právnych poriadkov, 
aby sa pri riešení čisto vnútorných prípadov mohli rozhodnúť schváliť právne normy 
vytvorené podľa vzoru práva Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 24 odsek 3

Uplatňuje sa na zmluvné záväzky, ktoré
vznikli po dni začatia jeho uplatňovania. Na 
zmluvné záväzky, ktoré vznikli pred dňom 
začatia uplatňovania tohto nariadenia, sa 
nariadenie uplatní, ak by jeho pravidlá viedli 
k uplatneniu rovnakého právneho poriadku, 
ako podľa Rímskeho dohovoru z roku 
1980.

Uplatňuje sa na zmluvné záväzky, ktoré
vznikli po dni začatia jeho uplatňovania.  

Odôvodnenie

Právne predpisy by zo zásady nemali byť retroaktívne. Toto ustanovenie by mohlo spôsobiť  
nepotrebné komplikácie a ohroziť právnu istotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha 1
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- Smernica o navrátení predmetov kultúrnej 
hodnoty nezákonne vyvezených z územia 
členského štátu (smernica 93/7/EHS z 15. 
3. 1993)

- Smernica o navrátení predmetov kultúrnej 
hodnoty nezákonne vyvezených z územia 
členského štátu (smernica 93/7/EHS z 15. 
3. 1993)

- Smernica „vysielanie pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb“ (smernica 96/71/ES 
zo 16. 12. 1996)

- Smernica o navrátení predmetov 
kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených 
z územia členského štátu (smernica 
93/7/EHS z 15. 3. 1993)

- Druhá smernica „neživotné poistenie“
(smernica 88/357/EHS z 22. 6. 1988, 
zmenená a doplnená smernicami č. 
92/49/EHS a 2002/13/ES)

- Druhá smernica „životné poistenie“
(smernica 90/619/EHS z 8. 11. 1990, 
zmenená a doplnená smernicami č. 
92/96/EHS a 2002/12/ES)

Odôvodnenie

Nehľadiac na skutočnosť, že druhá smernica o životnom poistení bola stiahnutá a nahradená
smernicou 2002/83, posledné dve zarážky by mali byť vypustené.
Poisťovacie zmluvy o rizikách existujúcich v EÚ by mali byť zosúladené so všeobecnými 
usmerneniami o faktoroch, ktoré viažu zmluvu na konkrétny právny predpis. Sektor pois
ťovníctva a jeho zákazníci, ktorí nespadajú do kategórie spotrebiteľov, by mohli mať prospech 
z rozšírených možností voľby právnych predpisov. Starostlivý výber právnych  predpisov  
upravujúcich zmluvy by umožnil ponúknuť identické produkty v celej Európe a vyhnúť sa tak 
potrebe vývoja osobitných produktov na každom trhu. V minulosti problémy v tejto oblasti 
odradili poisťovacie firmy od využitia slobody poskytovať iné poisťovacie služby ako tie 
súvisiace s poistením veľkých rizík. Vzhľadom na voľbu právnych predpisov potrebujú vo v
šeobecnosti ochranu len zákazníci, a to aj v sektore poisťovníctva. Podniky a samostatne 
zárobkovo činné osoby majú dostatočné skúsenosti s vedením podniku na to, aby dokázali 
zhodnotiť riziká, ktoré podstupujú pri prevádzkovaní svojho podniku mimo právneho poriadku 
svojej domovskej  krajiny alebo aby dokázali určiť, kedy potrebujú právne poradenstvo.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom tohto návrhu nariadenia (Rím I) je premena Rímskeho dohovoru z roku 1980 na 
nástroj Spoločenstva a jeho prípadná revízia.

Aj keď voči potrebe prijatia nariadenia boli vznesené námietky, spravodajkyňa  sa domnieva, 
že takéto nariadenie má význam z nasledujúcich dôvodov: a) nariadenie možno jednoduchším 
spôsobom pozmeniť alebo doplniť, a ako súčasť Acquis sa môže rýchlejšie uplatniť v nových 
členských štátoch; b) bude zabezpečená možnosť predbežného rozhodnutia Súdneho dvora (vi
ď omeškanie Belgicka pri implementácii protokolov k Rímskemu dohovoru po výklade 
Súdneho dvora);  c) nariadenie bude jediným právne záväzným dokumentom pre súdne orgány 
členských štátov, zatiaľ čo ratifikácia medzinárodného dohovoru by si v mnohých krajinách vy
žadovala prijatie vnútroštátnej legislatívy, ktorá by dohovor začlenila do právnych predpisov 
daného štátu. Jediným nedostatkom je, že nariadenie sa nebude vzťahovať na Dánsko.  
Spravodajkyňa verí, že Spojené kráľovstvo prekoná svoju počiatočnú zdržanlivosť a nakoniec 
sa zúčastní schvaľovacieho procesu nariadenia. 

Na základe uvedeného by spravodajkyňa rada upozornila na to, že mnohé ustanovenia 
navrhovaného nariadenia sú v porovnaní s Rímskym dohovorom úplne nové.  Je presvedčená, 
že sa o týchto ustanoveniach bude podrobne diskutovať vo výboroch a vyhradzuje si právo na 
predloženie ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov na základe týchto diskusií a 
návrhov, ktoré jej budú predložené.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy obsiahnuté v tejto správe majú za cieľ zlepšiť text navrhnutý
Komisiou na základe mnohých návrhov, ktoré boli spravodajkyni predložené a dosiahnuť lepší
súlad nariadenia s projektom Rím II.  Spravodajkyňa sa zamerala predovšetkým na niektoré k
ľúčové ustanovenia, ako na článok 4 (Rozhodné právo pri absencii voľby) a článok 6 
(Individuálne pracovné zmluvy) a odporúča prístup podobný tomu, ktorý Európsky parlament 
prijal v prvom čítaní pre Rím II a pre kolízne normy právnych poriadkov štátov mimo EÚ.  
Spravodajkyňa sa takisto pokúsila rozlíšiť medzi vnútornými a medzinárodnými imperatívnymi 
normami, a to pozmenením článku 8, keďže mnohé odkazy na „imperatívne normy“ v článkoch 
3 ods. 5, 6 ods. 1, 8 a 10 ods. 1 by mohli viesť k zámene.

Taktiež sa pokúsila reagovať na obavy poisťovníckeho priemyslu, čo by malo priniesť hmatate
ľné výsledky pri fungovaní vnútorného trhu poisťovníctva.

V závere by spravodajkyňa chcela upozorniť na nesúlad medzi jednotlivými jazykovými 
verziami návrhu Komisie, pričom dúfa, že sa v priebehu postupu právni lingvisti Rady a 
Parlamentu postarajú o ich odstránenie.
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