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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
  večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo ozna
čeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem po
ševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni razli
čici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 5

OBRAZLOŽITEV 18
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1 Še neobjavljeno v UL.

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi prava v pogodbenih 
obligacijskih razmerjih (Rim I)
(KOM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0650)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in členov 61(c) in 67(5) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0441/2005),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenja Odbora za državljanske svobo
ščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 7
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(7) Svoboda pogodbenih strank, da izbereta 
uporabo prava, mora biti osrednji element 
sistema pravil o izbiri prava za pogodbena 
obligacijska razmerja.

(7) Svoboda pogodbenih strank, da izbereta 
uporabo prava, mora biti osrednji element 
sistema pravil o izbiri prava za pogodbena 
obligacijska razmerja. Ta svoboda vklju
čuje pravico do izbora tako pravnih načel, 
ki se jih uporabi, kot tudi pravnih pravil 
materialnega pogodbenega prava, ki so 
mednarodno priznana. Ta načela in 
pravila pa morajo zadostovati določenim 
minimalnim merilom, da so lahko 
izbrana. Predvsem jih mora ustvariti 
neodvisni, nepristranski in nevtralni 
organ; njihova vsebina mora biti uravnote
žena in zaščitena tako, da se ji ni možno 
izmikati in jo zlorabiti z uporabo 
nekaterih prisilnih predpisov; morajo tudi 
urejati pravice in dolžnosti na primerno 
razumljiv način. Ta merila izpolnjujejo 
denimo načela UNIDROIT za 
mednarodne gospodarske pogodbe.

Obrazložitev

Dodatno besedilo je treba brati v povezavi s spremenjenim prvim pododstavkom člena 3(2).

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 11

(11) Kar zadeva individualno pogodbo o 
zaposlitvi, mora pravilo o izbiri prava 
omogočati opredelitev težišča delovnega 
razmerja ob upoštevanju več kot samo 
videza. To pravilo ne posega v uporabo 
prisilnih določb države napotitve, 
predvideno v Direktivi 96/71/ES z dne 16. 
decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo 
v okviru opravljanja storitev.

(11) Kar zadeva individualno pogodbo o 
zaposlitvi, mora pravilo o izbiri prava 
omogočati opredelitev težišča delovnega 
razmerja ob upoštevanju več kot samo 
videza. Ta uredba ne posega v uporabo 
prisilnih določb države napotitve, 
predvideno v Direktivi 96/71/ES z dne 16. 
decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo 
v okviru opravljanja storitev.

Obrazložitev

Prvotno besedilo ("to pravilo") je preozko in ne povsem jasno.

Predlog spremembe 3
Člen 2
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Uporabi se vsako pravo, na katerega 
napotuje ta uredba, ne glede na to, ali gre 
za pravo ene od držav članic.

(Ne zadeva slovenske različice).

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 4
Člen 3, odstavek 2, pododstavek 1

2. Pogodbeni stranki lahko za pravo, ki se 
uporablja, izbereta tudi načela in pravila 
materialnega pogodbenega prava, priznana 
na mednarodni ravni ali na ravni 
Skupnosti.

2. Pogodbeni stranki lahko za pravo, ki se 
uporablja, izbereta tudi načela in pravila 
materialnega pogodbenega prava, priznana 
na mednarodni ravni.

Obrazložitev

Namen spremenjene uvodne izjave 7 je, da pojasni to določbo.

V tej direktivi tudi ni zaželeno sklicevanje na skupni referenčni okvir, ki še ne obstaja, zlasti 
glede na to, da ni jasno, kakšno obliko bo imel ta korpus pogodbenih določil in na kakšni 
pravni podlagi bo sprejet.

Predlog spremembe 5
Člen 4, odstavek 1

1. V primeru, da pogodbeni stranki v 
skladu s členom 3 ne izbereta prava, se za 
naslednje pogodbe določi uporabo 
naslednjega prava:

1. V primeru, da pogodbeni stranki v 
skladu s členom 3 ne izbereta prava, se za 
naslednje pogodbe določi uporabo prava dr
žave, s katero je pogodba najtesneje 
povezana:

(a) za kupoprodajno pogodbo se uporablja 
pravo države, v kateri ima prodajalec obi
čajno prebivališče;
(b) za pogodbo o opravljanju storitev se 
uporablja pravo države, v kateri ima 
izvajalec storitev običajno prebivališče;
(c) za prevozno pogodbo se uporablja 
pravo države, v kateri ima prevoznik obi
čajno prebivališče;
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(d) za pogodbo, katere predmet je stvarna 
pravica na nepremičnini ali pravica do 
uporabe nepremičnine, se uporablja 
pravo države, v kateri je nepremičnina;
(e) ne glede na točko (d) se za 
najem/zakup nepremičnine za začasno 
zasebno uporabo za največ šest 
zaporednih mesecev uporablja pravo dr
žave, v kateri ima
najemodajalec/zakupodajalec običajno 
prebivališče, pod pogojem, da je 
najemnik/zakupnik fizična oseba in da 
ima običajno prebivališče v isti državi;
(f) za pogodbo o intelektualni ali 
industrijski lastnini se uporablja pravo dr
žave, v kateri ima oseba, ki prenaša 
pravice ali se jim odpove, običajno 
prebivališče;
(g) za franšizno pogodbo se uporablja 
pravo države, v kateri ima franšizojemalec 
običajno prebivališče;
(h) za pogodbo o distribuciji se uporablja 
pravo države, v kateri ima distributer obi
čajno prebivališče.

Obrazložitev

Predlog Komisije velja za prestrogega in ne dopušča zadostne možnosti za sodno diskrecijo. 
Prav tako ni v skladu s kolizijskimi pravili jurisdikcij izven EU, kar je nezaželeno s stališča 
svetovnega približevanja kolizijskih pravil.  Ti predlogi sprememb k členu 4 pa so tudi 
zastavljeni podobno kot ustrezne določbe v uredbi Rim II, kakor jo je spremenil Parlament v 
prvem branju, da se doseže ustrezno ravnovesje med prisilno določbo in možnostjo diskrecije. 
To se doseže z določitvijo osnovnega pravila v členu 4(1), ki mu sledi vrsta domnev v 
odstavkih 1a in 1b ter izjemna določba v odstavku 2.

Nadalje velja, da ni potrebe po posebnem pravilu za franšizno pogodbo.

Predlog spremembe 6
Člen 4, odstavek 1 a (novo)
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1a. Domneva se, da je pogodba najtesneje 
povezana z državo, v kateri ima stranka, 
ki opravlja za pogodbo značilno 
izpolnitev, običajno prebivališče v 
trenutku sklenitve pogodbe.

Predlog spremembe 7
Člen 4, odstavek 1 b (novo)

1b. Predvsem se domneva, da je pogodba 
najtesneje povezana, kot sledi:

Predlog spremembe 8
Člen 4, odstavek 1b, točka (a) (novo)

(a) za kupoprodajno pogodbo se domneva, 
da je najtesneje povezana z državo, v 
kateri ima prodajalec običajno prebivališ
če;

Predlog spremembe 9
Člen 4, odstavek 1b, točka (b) (novo)

(b) za pogodbo o opravljanju storitev se 
domneva, da je najtesneje povezana z dr
žavo, v kateri ima izvajalec storitev obi
čajno prebivališče;

Predlog spremembe 10
Člen 4, odstavek 1b, točka (c) (novo)

(c) za prevozno pogodbo se domneva, da 
je najtesneje povezana z državo, v kateri 
ima prevoznik običajno prebivališče;

Predlog spremembe 11
Člen 4, odstavek 1b, točka (d) (novo)
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(d) za pogodbo, katere predmet je stvarna 
pravica na nepremičnini ali pravica do 
uporabe nepremičnine, se domneva, da je 
najtesneje povezana z državo, v kateri je 
nepremičnina; 

Predlog spremembe 12
Člen 4, odstavek 1b, točka (e) (novo)

 (e) ne glede na točko (d) se za 
najem/zakup nepremičnine za začasno 
zasebno uporabo za največ šest 
zaporednih mesecev domneva, da je 
najtesneje povezan z državo, v kateri ima 
najemodajalec/zakupodajalec običajno 
prebivališče, pod pogojem, da je 
najemnik/zakupnik fizična oseba in da 
ima običajno prebivališče v isti državi;

Predlog spremembe 13
Člen 4, odstavek 1b, točka (f) (novo)

(f) za pogodbo o intelektualni ali 
industrijski lastnini se domneva, da je 
najtesneje povezana z državo, v kateri ima 
oseba, ki prenaša pravice ali se jim 
odpove, običajno prebivališče;

Predlog spremembe 14
Člen 4, odstavek 1b, točka (g) (novo)

(g) za pogodbo o distribuciji se domneva, 
da je najtesneje povezana z državo, v 
kateri ima distributer običajno prebivališ
če;

Predlog spremembe 15
Člen 4, odstavek 1b, točka (h) (novo)
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(h) za zavarovalno pogodbo se domneva, 
da je najtesneje povezana z državo, v 
kateri se nahaja zavarovano tveganje. 

Obrazložitev

Koristno je vključiti posebno domnevo za zavarovalne pogodbe. Zavarovalne pogodbe so 
zagotovo sestavni del obligacijskega prava in zanje bi lahko veljalo, da jih zajema člen 
4(1ab)(b), glede na to, da gre za pogodbe o storitvah. To pa ne bi bilo v pomoč, saj v kolikor 
bi se uporabilo pravo države, v kateri ima zavarovatelj sedež, bi bili zanemarjeni interesi 
šibkejše stranke zavarovalne pogodbe, bilo bi pa tudi v nasprotju z že ustaljeno prakso za 
pogodbe, ki zavarujejo tveganje, ki se nahaja v EU. Torej bi kraj zavarovanega tveganja, kar 
posebej urejajo direktive EU, moral biti vključen kot dejavnik, ki nakazuje na posebno tesno 
povezavo med zavarovalno pogodbo in pravom določene države.

Predlog spremembe 16
Člen 4, odstavek 2

2. Za pogodbe, ki niso opredeljene v 
odstavku 1, se uporablja pravo države, v 
kateri ima pogodbena stranka, ki je dol
žna opraviti za posamezno pogodbo zna
čilno izpolnitev, v trenutku sklenitve 
pogodbe običajno prebivališče. Če zna
čilne izpolnitve ni mogoče določiti, se za 
pogodbo uporablja pravo države, s katero 
je ta pogodba najtesneje povezana.

2. Izjemoma je možno prezreti domneve iz 
odstavkov 1a in 1b, če je iz okoliščin 
primera jasno, da je pogodba očitno 
tesneje povezana z drugo državo.

Obrazložitev

Predlog Komisije velja za prestrogega in ne dopušča zadostne možnosti za sodno diskrecijo. 
Prav tako ni v skladu s kolizijskimi pravili jurisdikcij izven EU, kar je nezaželeno s stališča 
svetovnega približevanja kolizijskih pravil.  Ti predlogi sprememb k členu 4 pa so tudi 
zastavljeni podobno kot ustrezne določbe v uredbi Rim II, kakor jo je spremenil Parlament v 
prvem branju, da se doseže ustrezno ravnovesje med prisilno določbo in možnostjo diskrecije. 
To se doseže z določitvijo osnovnega pravila v členu 4(1), ki mu sledi vrsta domnev v 
odstavkih 1a in 1b ter izjemna določba v odstavku 2.

Nadalje velja, da ni potrebe po posebnem pravilu za franšizno pogodbo.

Predlog spremembe 17
Člen 5 a (novo)
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Člen 5a - Pogodbe o obveznem 
zavarovanju

Za pogodbe o obveznem zavarovanju se 
uporabi pravo države, ki predpisuje 
obveznost zavarovanja.

Obrazložitev

Primanjkuje posebnih pravil za zavarovalne pogodbe, ki so sklenjene na podlagi zakonske 
obveznosti zavarovanja. Obvezno zavarovanje je podrejeno pravilom o javnem redu države, ki 
v javnem interesu predpiše obveznost zavarovanja. Ta pravila navadno vključujejo zakonske 
zahteve glede oblike, namena in vsebine zavarovalne pogodbe. Zavarovalne pogodbe morajo 
biti v skladu s temi pravili, da zadostijo zakonskih zahtevam. To je možno zagotoviti le tako, 
da se pogodbo o obveznem zavarovanju v celoti podredi pravu države, ki predpiše obveznost 
zavarovanja. Strankam pogodbe ni dopuščeno, da izbirajo pravo.

Predlog spremembe 18
Člen 6, odstavek 1

1. Ne glede na določbe člena 3 izbira prava 
s strani pogodbenih strank v individualni 
pogodbi o zaposlitvi ne sme pripeljati do 
izključitve prisilnih določb o varstvu pravic 
delavcev po pravu države, ki bi se 
uporabljalo v skladu s tem členom, če 
pogodbeni stranki ne bi izbrali prava.

(Ne zadeva slovenske različice).

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 19
Člen 6, odstavek 2, uvodni del

2. V primeru, da pogodbeni stranki v 
skladu s členom 3 ne izbereta prava, se za 
individualno pogodbo o zaposlitvi 
uporablja:

(Ne zadeva slovenske različice).

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.
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Predlog spremembe 20
Člen 6, odstavek 2, točka (a)

(a) pravo države, v kateri ali iz katere
delavec v izpolnjevanju pogodbe običajno 
opravlja svoje delo. Če delavec začasno 
opravlja svoje delo v drugi državi, se to ne 
šteje za spremembo običajnega kraja 
opravljanja dela. Opravljanje dela v drugi 
državi velja za začasno, če se pričakuje, da 
bo delavec ponovno prevzel svoje delo v dr
žavi izvora, ko bo opravil svoje naloge v 
tujini. Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi 
s prvotnim delodajalcem ali delodajalcem, 
ki pripada isti skupini družb kot prvotni 
delodajalec, ne izključuje tega, da delavec 
začasno opravlja svoje delo v drugi državi;

(a) pravo države, v kateri delavec v 
izpolnjevanju pogodbe običajno opravlja 
svoje delo.

Obrazložitev

Člen 6 je bil spremenjen tako, da sedaj uvaja trotirni sistem za individualne pogodbe o 
zaposlitvi.  V skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti o uredbi Bruselj I, bi 
primarno pravilo moralo označevati pravo locus laboris, t.j. kraja, kjer se delo dejansko 
opravlja. Sekundarno pravilo (pravo države, "iz katere" delavec običajno opravlja svoje 
delo), bi denimo zajemalo stevarde in stevardese.  Terciarno pravilo nato določi pravo kraja, 
kjer ima podjetje sedež, za primere, ko primarnega in sekundarnega pravila ni možno 
uporabiti. Nazadnje odstavek 3 dovoljuje uporabo prava druge države, če je očitno, da je 
individualna pogodba o zaposlitvi tesneje povezana s to državo.

Predlog spremembe 21
Člen 6, odstavek 2, točka (a a) (novo)

(aa) pravo države, iz katere delavec 
izpolnjuje delovno obveznost iz pogodbe, 
če delavec običajno ne opravlja svojega 
dela samo v eni državi.

Predlog spremembe 22
Člen 6, odstavek 2, točka (a b) prvi pododstavek (novo)
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(ab) za namene iz točk (a) in (aa), če 
delavec začasno opravlja svoje delo v 
drugi državi, se to ne šteje za spremembo 
običajnega kraja opravljanja dela. 
Opravljanje dela v drugi državi velja za za
časno, če se pričakuje, da bo delavec 
ponovno prevzel svoje delo v državi izvora, 
ko bo opravil posebne naloge v tujini. 

Obrazložitev

To besedilo se pojavi v točki (a) predloga Komisije in vsebinsko ni drugačno od tistega iz 
rimske konvencije. Označevanje "nalog" kot "posebnih" nakazuje, da gre začasne dejavnosti v 
drugi državi interpretirati ozko.

Predlog spremembe 23
Člen 6, odstavek 2, točka (a b) drugi pododstavek (novo)

Za vsako napotitev v drugo državo za 
obdobje, ki je daljše od enega leta, se 
domneva, da ne predstavlja začasne 
zaposlitve v smislu te določbe in nobena 
napotitev v drugo državo za obdobje, ki je 
daljše od dveh let, ne bo obravnavana kot 
začasna zaposlitev v smislu te določbe.

Obrazložitev

Namen te določbe je povečati pravno varnost.  Predlagano časovno obdobje odraža določbe 
o napotitvah delavcev iz Uredbe št. 1408/71.

Predlog spremembe 24
Člen 6, odstavek 3

3. Pravo iz odstavka 2 se lahko zavrne, 
kadar iz vseh okoliščin izhaja, da je 
pogodba o zaposlitvi tesneje povezana z 
drugo državo; v tem primeru se za pogodbo 
uporablja pravo te druge države.

3. Pravo iz odstavka 2 se lahko zavrne, 
kadar iz vseh okoliščin izhaja, da je 
individualna pogodba o zaposlitvi očitno 
tesneje povezana z drugo državo; v tem 
primeru se za pogodbo uporablja pravo te 
druge države.

Obrazložitev

Treba je povsem nedvoumno prikazati, da določba zajema individualne pogodbe in ne 
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kolektivnih pogodb.  Dodatek pridevnika "očitno" ojača trotirni sistem, vsebovan v členu 6(2).

Predlog spremembe 25
Člen 8, odstavek 1

1. Prisilna določba je določba, katere upo
števanje je po mnenju države odločilnega 
pomena za zaščito njene politične, dru
žbene ali gospodarske organizacije do take 
mere, da se uporaba te določbe zahteva v 
vsakem primeru, ki spada na njeno področje 
uporabe, ne glede na to, katero pravo se 
sicer uporablja za pogodbo na podlagi te 
uredbe.

1. Za namene tega člena je prisilna dolo
čba določba, katere upoštevanje je po 
mnenju države potrebno za zaščito njene 
politične, družbene ali gospodarske 
organizacije do take mere, da se uporaba te 
določbe zahteva v vsakem primeru, ki 
spada na njeno področje uporabe, ne glede 
na to, katero pravo se sicer uporablja za 
pogodbo na podlagi te uredbe.

Obrazložitev

Pojem prisilne določbe ima ožji in natančnejši pomen kot denimo v členu 6 o pogodbah o 
zaposlitvi.  V tem členu ter v členih 3(5) in 10(4) gre za mednarodne prisilne določbe. Zato bi 
moralo biti pojasnjeno, da se opredelitev iz odstavka 1 nanaša le na člen 6 in na mednarodne 
prisilne določbe. Beseda "potrebno" je zamenjala izraz "odločilnega pomena", saj je 
"potrebno" bolj objektivno ter bolj običajno v zakonodaji.

Predlog spremembe 26
Člen 8, odstavek 3

3. Namesto prisilnih določb prava države 
sodišča je možno uporabiti tudi prisilne 
določbe prava druge države, s katero je 
dejansko stanje tesno povezano. Pri odlo
čitvi o uporabi teh prisilnih določb sodišče 
upošteva njihovo naravo in namen v 
skladu z opredelitvijo iz odstavka 1 ter 
posledice njihove uporabe oz. neuporabe 
za cilj zadevne prisilne določbe in za 
pogodbene stranke.

črtano

Obrazložitev

Nemčija, Irska, Latvija, Luksemburg, Portugalska, Slovenija in Združeno kraljestvo so k 
ustrezni določbi konvencije iz Rima izrazile pridržek. Pojavlja se mnenje, da bi lahko 
diskrecijska narava te določbe, negotovost meril, ki jih uporablja in njena možna širina zmanj
šale pravno varnost in spodbujale poskuse izogibanja pogodbenih obveznosti, s čimer bi se 
povečala negotovost in tveganje za gospodarske subjekte, pomenilo bi pa tudi večje stroške.
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Predlog spremembe 27
Člen 18, odstavek 1, pododstavek 2

Kadar je pogodba sklenjena v okviru 
poslovanja podružnice, agencije ali druge 
poslovne enote ali če mora po pogodbi 
obveznosti izpolniti taka poslovna enota, je 
običajno prebivališče kraj, v katerem je ta 
poslovna enota.

Kadar je pogodba sklenjena v okviru 
poslovanja agencije, pisarne ali druge 
poslovne enote ali če mora po pogodbi 
obveznosti izpolniti taka poslovna enota, je 
običajno prebivališče kraj, v katerem je ta 
poslovna enota.

Obrazložitev

Ta sprememba usklajuje člen 18 z besedilom uredbe Bruselj I (člen 60(1)).  Glej tudi člen 23 
skupnega stališča o uredbi Rim II.

Predlog spremembe 28
Člen 22

Ta uredba ne vpliva na uporabo ali sprejetje 
aktov institucij Evropskih skupnosti, ki:

Ta uredba ne vpliva na uporabo ali sprejetje 
aktov institucij Evropskih skupnosti, ki:

(a) v zvezi s posameznimi zadevami dolo
čajo pravila za izbiro prava za pogodbena 
obligacijska razmerja; seznam takih
trenutno veljavnih aktov je naveden v 
Prilogi I; ali

(a) v zvezi s posameznimi zadevami dolo
čajo pravila za izbiro prava za pogodbena 
obligacijska razmerja; seznam nekaterih
trenutno veljavnih aktov je naveden v 
Prilogi I; ali

(b) se uporabljajo za pogodbena 
obligacijska razmerja in se v skladu z voljo 
pogodbenih strank uporabljajo v primerih, 
ko je treba izbrati med pravi več držav; ali

(b) se uporabljajo za pogodbena 
obligacijska razmerja in se v skladu z voljo 
pogodbenih strank uporabljajo v primerih, 
ko je treba izbrati med pravi več držav; ali

(c) opredeljujejo pravila za spodbujanje 
pravilnega delovanja notranjega trga, če se 
ta pravila ne morejo uporabljati skupaj s 
pravom, določenim s pravili mednarodnega 
zasebnega prava.

(c) opredeljujejo določbe, katerih cilj je 
prispevati k pravilnemu delovanju
notranjega trga, če jih ni možno uporabljati 
v povezavi s pravom, določenim s pravili 
mednarodnega zasebnega prava.

Obrazložitev

Kar zadeva točko (a), seznam v prilogi 1 ni izčrpen, kar bi se moralo odražati v besedilu te 
določbe.

Točka (c) je usklajena z ustrezno določbo predloga uredbe Rim II, kakor jo je spremenil 
Parlament v prvem branju.
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Predlog spremembe 29
Člen 23, odstavek 2 a (novo)

2a. Država, znotraj katere imajo različne 
ozemeljske enote svoja pravna pravila o 
nepogodbenih obveznostih, niso zavezana 
k izvrševanju te uredbe v primerih kolizije 
med zakoni takih enot.

Obrazložitev

Ta določba je povzeta po predlogu uredbe Rim II, ki sta jo preučila Parlament in Svet v 
prvem branju. Dopuščala bi državam članicam, ki jih sestavljajo različne jurisdikcije, da se 
same odločijo, ali bodo za reševanje zadev izključno notranjega prava uporabile določbe, 
oblikovane po pravu Skupnosti.

Predlog spremembe 30
Člen 24, odstavek 3

Uporablja se za pogodbena obligacijska 
razmerja, nastala po začetku veljavnosti 
Uredbe. Za pogodbena obligacijska 
razmerja, nastala pred začetkom 
veljavnosti Uredbe, pa se ta uredba 
uporablja, kadar bi se na podlagi njenih 
določb uporabilo isto pravo, kot bi se 
uporabilo v skladu z Rimsko konvencijo iz 
leta 1980.

Uporablja se za pogodbena obligacijska 
razmerja, nastala po začetku veljavnosti 
Uredbe. 

Obrazložitev

Velja načelo, da zakonodaja ne sme veljati za nazaj. Ta določba dodaja nepotreben zaplet in 
bi lahko oslabila pravno varnost.

Predlog spremembe 31
Priloga 1

- Direktiva o vračanju predmetov kulturne 
dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni 
iz ozemlja države članice (Direktiva 
93/7/EGS z dne 15. marca 93)

- Direktiva o vračanju predmetov kulturne 
dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni 
iz ozemlja države članice (Direktiva 
93/7/EGS z dne 15. marca 93)
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- Direktiva o napotitvi delavcev na delo v 
okviru opravljanja storitev (Direktiva 
96/71/ES z dne 16. decembra 96)

- Direktiva o napotitvi delavcev na delo v 
okviru opravljanja storitev (Direktiva 
96/71/ES z dne 16. decembra 96)

- Druga Direktiva o neživljenjskem 
zavarovanju (Direktiva 88/357/EGS z dne 
22. junija 1988, kakor je bila dopolnjena 
in spremenjena z direktivama 92/49/EGS 
in 2002/13/ES)

- Druga Direktiva o življenjskem 
zavarovanju (Direktiva 90/619/EGS z dne 
8. novembra 1990, kakor je bila 
dopolnjena in spremenjena z direktivama 
92/96/EGS in 2002/12/ES)

Obrazložitev

Ne glede na to, da je bila druga direktiva o življenjskem zavarovanju razveljavljena in 
nadomeščena z direktivo 2002/83, bi bilo treba zadnji dve alinei črtati.

Zavarovalne pogodbe, ki pokrivajo tveganje znotraj EU, bi morale biti zajete v splošne dolo
čbe o dejavnikih, ki povezujejo pogodbo z določenim pravom. Zavarovalnemu sektorju in 
njegovim strankam v nepotrošniškem segmentu bi koristile večje možnosti izbire prava. 
Pazljiva izbira prava, ki se uporabi za pogodbe, bi omogočala ponudbo identičnih izdelkov po 
Evropi in skoraj ne bi bilo več potrebe, da se za različne trge razvije različne proizvode. V 
preteklosti so težave na tem področju odvrnile zavarovalnice od tega, da bi v veliki meri 
izkoristile svobodo nudenja storitev, razen za kritje večjih tveganj. Glede izbire prava morajo 
biti le potrošniki v splošnem zaščiteni tudi v zavarovalnem sektorju. Podjetja in 
samozaposleni imajo zadostne poslovne izkušnje, da razumejo tveganja, ki nastanejo pri 
poslovanju zunaj pravnega sistema svoje države, ali da prepoznajo, kdaj rabijo pravno pomo
č.

OBRAZLOŽITEV

Namen predloga uredbe (Rim I) je preoblikovanje konvencije iz Rima iz leta 1980 v instrument 
Skupnosti in po potrebi njen ponovni pregled.

Kljub temu, da so v nekaterih krogih podvomili o potrebi po sprejetju uredbe, vaša poro
čevalka meni, da je to koristno iz naslednjih razlogov: (a) uredbo je možno hitreje spremeniti 
kot konvencijo in je lahko kot del prava Skupnosti hitreje razširjena na nove države članice; (b) 
zagotovljene bodo možnosti naslavljanja predhodnih vprašanj na Sodišče Evropskih skupnosti 
(glej zamudo Belgije pri izvrševanju protokolov konvencije iz Rima o interpretaciji te 
konvencije s strani Sodišča Evropskih skupnosti); (c) uredba bo nudila enotni instrument, ki bo 
neposredno zavezoval nacionalna sodišča, medtem ko v številnih državah ratifikacija 
konvencije zahteva sprejetje nacionalne zakonodaje, da konvencija postane zavezujoča v 



PR\619636SL.doc 19/18 PE 374.427v01-00

SL

notranjem pravu.  Edina slaba plat je, da se uredba na Danskem ne bo uporabljala.  Obstaja 
upanje, da bo Združeno kraljestvo premagalo svojo začetno zadržanost in končno sodelovalo 
pri sprejemu uredbe.

Ob tem pa vaša poročevalka pripominja, da je veliko določb predlagane uredbe novih v 
primerjavi s konvencijo iz Rima.  Prepričana je, se bo o njih temeljito razpravljalo v odboru in 
si pridržuje pravico, da predlaga nove spremembe, glede na te razprave in glede na predloge, ki 
jih bo dobila.

Namen predlogov sprememb, ki jih vsebuje to poročilo, je izboljšati besedilo, ki ga je 
predlagala Komisija glede na različne predloge, ki so bili posredovani poročevalki, in besedilo 
bolj uskladiti sedanjim stanjem projekta Rim II.  Osredotočila se je predvsem na nekatere klju
čne določbe, kot sta denimo člen 4 (pravo, ki se uporablja, če pogodbeni stranki ne izbereta 
prava) in člen 6 (individualne pogodbe o zaposlitvi), kjer zagovarja pristop, ki je bližji tistemu, 
ki ga je zavzel Parlament v prvem branju konvencije Rim II, ter kolizijskim normam 
pristojnosti zunaj EU.  Vaša poročevalka je tudi želela ločiti med notranjimi in mednarodnimi 
prisilnimi predpisi tako, da je predlagala spremembo člena 8, z razlogom, da različna 
sklicevanja na "prisilne predpise" v členih 3(5), 6(1), 8 in 10(1) lahko povzročijo zmedo.

Poskušalo se je tudi rešiti težave zavarovalnega sektorja, kar bo bistveno izboljšalo delovanje 
notranjega trga zavarovanj.

Nazadnje poročevalka ugotavlja, da je veliko neskladij med jezikovnimi različicami predloga 
Komisije. Verjame, da bodo ta neskladja odpravili pravniki - lingvisti Parlamenta in Sveta 
tekom postopka.


