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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus lepinguvälistele võlasuhetele kohaldatava õiguse kohta ("ROOMA II")
(9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (9751/7/2006 – C6-0317/2006);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2003)0427)2 kohta;

– võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2006)0083);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0000/2006),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 7

(7) Käesoleva määruse kohaldamisala ja 
sätted peaksid olema kooskõlas nõukogu 
22. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) 
nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste 
täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades 
("Brüsseli I määrus") ning Rooma 
konventsiooniga lepinguliste kohustuste 
suhtes kohaldatava õiguse kohta. 

(7) Käesoleva määruse kohaldamisala ja 
sätted peaksid olema kooskõlas nõukogu 
22. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) 
nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste 
täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades 
("Brüsseli I määrus"), Rooma 
konventsiooniga lepinguliste kohustuste 
suhtes kohaldatava õiguse kohta ning 
tulevase määrusega lepinguliste 
kohustuste suhtes kohaldatava õiguse 
kohta ("Rooma I").

  
1 ELT C 157 E, 6.7.2006, lk 370.
2 ELTs seni avaldamata.
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Selgitus

On selge, et määrus peaks olema kooskõlas mitte ainult 1980. aasta Rooma konventsiooniga 
– mille kehtivus jätkub, sest Taani ei osale määruse vastuvõtmises ja Ühendkuningriik on 
vähemalt praegu loobunud Rooma I-st) – vaid ka uue vastuvõetava määrusega. 
Muudatusettepanek vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 7 a (uus)

(7 a) Ühenduse õiguse järjepidevuse 
taotlemine eeldab, et käesolev määrus ei 
piira sätteid, mis on seotud kohaldatava 
õigusega või mõjutavad seda ja mis 
sisalduvad mujal teisese õiguse vahendites 
kui käesolevas määruses, näiteks 
eriküsimustes kollisiooninormid, 
ühenduse imperatiivsed sätted ja siseturu 
peamised õiguspõhimõtted. Selle 
tulemusena peab käesolev määrus aitama 
kaasa siseturu nõuetekohasele 
toimimisele, eriti kaupade ja teenuste 
vabale liikumisele.

Selgitus

Käesolevat muudatusettepanekut, mis võeti esimesel lugemisel vastu ja mis põhineb komisjoni 
esialgse ettepaneku põhjenduse 19 sõnastusel, tuleks lugeda koos artikli 27 
muudatusettepanekuga. On oluline, et käesoleva määruse sätted ei takistaks siseturu 
nõuetekohast toimimist.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 10 a (uus)

(10 a) Käesolevas määruses sätestatud 
kollisiooninormidega kaetakse samuti 
rangel vastutusel põhinevad kohustused 
ning siduvate asjaolude kohta kehtestatud 
ühtlustatud eeskirju kohaldatakse ka 
lepinguvälise kahjuga seotud 
vastutusvõimele.

Selgitus

Arvestades eelkõige (kuid mitte ainult) liiklusõnnetustest tulenevaid kohustusi, mis põhinevad 
sõiduki omaniku rangel vastutusel, on oluline selgelt sätestada, et kollisiooninormidega 
kaetakse ka range vastutus. Lisaks tuleb selgelt sätestada, et siduvate asjaolude kohta 
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kehtestatud ühtlustatud eeskirju kohaldatakse ka lepinguvälise kahjuga seotud 
vastutusvõimele. See muudatusettepanek võeti vastu esimesel lugemisel.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 12 a (uus)

(12 a) Siiski peavad vajadus vältida 
konkurentsi moonutamist ning 
õiguskindluse nõue olema allutatud 
õiglase kohtlemise vajadusele 
üksikjuhtumite puhul, mistõttu tuleb 
kohtutele võimaldada tegutsemist 
diskretsiooni alusel.

Selgitus

Eeskirjadesse tuleb lisada paindlikkust, et kohtud saaksid teha kõigil üksikjuhtudel õiglasi 
otsuseid. Kohtud liigitavad juba praegu küsimusi "protseduuriküsimusteks", et jätta endale 
teatav diskretsiooniõigus. Parem ja õiguskindluse vajadusega rohkem kooskõlas on anda 
kohtutele sõnaselgelt teatav piiratud õigus tegutseda diskretsiooni alusel. Muudatusettepanek 
põhineb esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekul.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 19

(19) Artiklis 6 sisalduv erinorm ei ole 
artikli 4 lõikes 1 sätestatud üldnormi 
erand, vaid pigem selle täpsustus. Kõlvatu 
konkurentsi küsimustes peaks 
kollisiooninorm kaitsma konkurente, 
tarbijaid ja avalikkust ning tagama 
turumajanduse nõuetekohase toimimise.
Üldiselt täidab neid eesmärke seos selle 
riigi õigusega, kus kõlvatu konkurents 
mõjutab või tõenäoliselt mõjutab 
konkurentsisuhteid või tarbijate ühishuve.

välja jäetud

Selgitus

Üldnorm peaks piisavalt hästi katma kõlvatu konkurentsi juhtumeid. Lisaks näitab nõukogu 
põhjendustes 20 ja 21 selgelt, et "kõlvatu konkurentsi ning konkurentsi piirava tegevuse" all 
peab ta silmas riikliku ja ühenduse konkurentsiõiguse rikkumisi, eelkõige asutamislepingu 
artiklite 81 ja 82 rikkumist. Siiski muutis komisjon oma muudetud ettepanekus (KOM(2006)83 
lõplik) oluliselt oma lähenemisviisi, kehtestades sätte "ebaausatest kaubandustavadest 
tulenevate lepinguväliste võlasuhete" kohta. Komisjon eelistas jätta konkurentsivastase 
tegevuse asutamislepingu artiklite 81 ja 82 tähenduses üldnormi alla, arvestades 
käimasolevat arutelu rohelise raamatu üle, milles käsitletakse konkurentsi reguleeriva 
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ühenduse õiguse rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamiseks võetavaid meetmeid, mille 
tulemusena "võib komisjon kaasotsustamismenetluse raames soovida toetada teistsugust 
lahendust". Nõukogu ühises seisukohas esitatud lähenemine kahjustaks komisjoni 
algatusõigust ja võtaks parlamendilt õiguse esitada oma seisukohti edasiste komisjoni 
õigusakti ettepanekute osas, mis puudutavad konkreetselt konkurentsiõigust. Tuleb märkida, 
et vastav muudatusettepanek võeti vastu esimesel lugemisel.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 20

(20) Artikli 6 lõikes 3 sätestatud 
konkurentsi piirava tegevuse tulemusena 
tekkivad lepinguvälised võlasuhted 
peaksid hõlmama nii liikmesriikide kui 
ühenduse konkurentsiõiguse rikkumist.
Sellistele lepinguvälistele võlasuhetele 
kohaldatakse selle riigi õigust, kelle turgu 
konkurentsi piirav tegevus mõjutab või 
tõenäoliselt mõjutab, kusjuures mõju peab 
olema otsene ja oluline. Kui kahju on 
tekkinud mitmes riigis, peaks ükskõik 
millise neist riikidest õigust kohaldama 
vaid selles riigis tekkinud kahjule.

välja jäetud

Selgitus

Vt põhjenduse 19 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 21

(21) Artikli 6 lõikega 3 on hõlmatud 
näiteks selliste ettevõtjatevaheliste 
kokkulepete, ettevõtjate ühenduste otsuste 
ja kooskõlastatud tegevuse keelustamine, 
mis võivad mõjutada 
liikmesriikidevahelist kaubandust ning 
mille eesmärgiks või tagajärjeks on 
liikmesriigis või siseturu piires 
konkurentsi takistamine, piiramine või 
kahjustamine, ning samuti liikmesriigi 
turu või siseturu valitseva seisundi 
kuritarvitamise keelustamine.

välja jäetud
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Selgitus

Vt põhjenduse 19 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 22

(22) Keskkonnakahjustusega seoses 
sätestatakse asutamislepingu artikliga 
174, et kaitstus peaks olema 
kõrgetasemeline ning rajanema 
ettevaatusprintsiibil ja põhimõtetel, mille 
järgi tuleks võtta ennetusmeetmeid, 
heastada keskkonnakahjustusi eeskätt 
kahjustuse kohas ning põhimõttel, mille 
kohaselt saastaja peab maksma, ning see 
õigustab täielikult põhimõtte kasutamist, 
mille kohaselt soositakse kahju 
kannatanud isikut. Seda, millal 
kahjuhüvitist taotlev isik saab 
kohaldatava õiguse osas valiku teha, 
tuleks määrata kooskõlas selle liikmesriigi 
õigusega, kus on kohtu asukoht.

välja jäetud

Selgitus
Üldnorm peaks piisavalt hästi katma keskkonnakahjustusi. Lisaks pole kindel, mida 
mõeldakse "keskkonnakahjustuste" all, ning käesolev määrus peaks käsitlema ainult 
kohaldatavat õigust ja mitte materiaalõigust ega keskkonnaalast vastutust. Juhul kui peetakse 
hädavajalikuks erinormi sätestamist "keskkonna rikkumise" kohta, tuleks lisada mõiste 
defineerimise säte. Muudatusettepanek vastab esimesel lugemisel vastu võetud 
muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 25 a (uus)

(25 a) Eraelu puutumatuse või isiklike 
õiguste rikkumiste osas ei takista käesolev 
määrus liikmesriike rakendamast oma 
ajakirjandusvabaduse ja meedia 
sõnavabadusega seotud põhiseaduslikke 
sätteid. Riigiks, kus ilmneb (ilmnevad) või 
võib (võivad) ilmneda kahju kõige 
olulisem(ad) asjaolu(d), tuleb pidada riiki, 
kuhu väljaanne või saade on eeskätt 
suunatud, või kui see pole ilmne, siis riiki, 



PE 378.852v01-00 10/21 PR\633770ET.doc

ET

kus teostatakse kontrolli toimetamise üle, 
ning kohaldada tuleks selle riigi õigust.
Riik, kuhu väljaanne või saade on 
suunatud, tuleks määratleda eeskätt 
väljaande või saate keele, läbimüügi või 
publiku hulga kaudu vastavas riigis, 
võrreldes koguläbimüügi või publiku 
koguhulgaga või nende tegurite 
kombinatsiooniga. Samad kaalutlused 
peaksid kehtima ka internetis või muudes 
elektroonilise side võrkudes avaldamise 
osas.

Selgitus
Kuigi komisjon on oma muudetud ettepanekus ja nõukogu oma ühises seisukohas loobunud 
püüdest lisada sätteid eraelu puutumatuse ja isiklike õiguste rikkumistele kohaldatava õiguse 
kohta, on raportöör seisukohal, et sellest küsimusest ei tohiks mööda minna. Ta peab 
parlamendi esimese lugemise seisukohta mõistlikuks lähenemiseks, mis on kooskõlas
otsusega, mis tehti kohtuasjas C-68/93 Fiona Shevill ja teised, EKL 1995, lk 415. Säte on 
sõnastatud nii, et see hõlmaks olukordi, kus võidakse arvata, et on olemas ilmne tihedam seos 
riigiga, kus väljaannet või saadet peamiselt avaldatakse. See tagab suurema õiguskindluse 
kirjastajatele ja ringhäälinguorganisatsioonidele ning kehtestab selge eeskirja, mis kehtib 
kõigile väljaannetele ja isegi internetiväljaannetele.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 28

(28) Poolte tahte austamise ja 
õiguskindluse tagamise eesmärgil peaks 
pooltel olema lubatud otsustada, millist 
õigust kohaldada lepinguvälisele 
võlasuhtele. Nõrgema poole kaitsmise 
eesmärgil tuleks seada valikule teatud 
tingimusi.

(28) Poolte tahte austamise ja 
õiguskindluse tagamise eesmärgil peaks 
pooltel olema lubatud otsustada, millist 
õigust kohaldada lepinguvälisele 
võlasuhtele. Nõrgema poole kaitsmise 
eesmärgil tuleks seada valikule teatud 
tingimusi. Lisaks tuleb austada poolte 
kavatsusi seoses nende selgesõnalise 
valikuga lepinguvälise kahju suhtes 
kohaldatava õiguse osas või kui niisuguse 
valiku on põhjendatult teinud kohus.

Selgitus

On oluline austada poolte iseseisvust ka siis, kui õiguse valik on pigem otsusest tulenev kui 
selgesõnaline. Muudatusettepanek vastab esimesel lugemisel vastu võetud 
muudatusettepanekule.
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Muudatusettepanek 11
Põhjendus 29 a (uus)

(29 a) On asjakohane selgeks teha, et 
isikukahju juhtumite korral peaks 
juhtumit uuriv kohus kohaldama 
kahjutasu määra kindlakstegemisel 
restitutio in integrum põhimõtet, võttes 
arvesse kannatanu tegelikku olukorda 
riigis, kus on tema alaline elukoht. See 
peaks hõlmama eelkõige järelravi ja 
meditsiiniabi tegelikku maksumust.

Selgitus

Arvestades, et nõukogu lükkas tagasi parlamendi esimese lugemise muudatusettepaneku, mille 
eesmärk oli kannatanu koduriigi õiguse kohaldamine kahjutasu arvestamise suhtes 
liiklusõnnetuste korral, on raportöör koostanud kaks uut muudatusettepanekut (üks 
preambulis ja üks jõustamistingimustes), kus sama tulemust soovitakse saavutada teiste 
vahenditega. Võttes arvesse kriitikat selle kohta, et esialgu oli sätetes nimetatud ainult 
liiklusõnnetusi, on raportöör neid laiendanud, et nad hõlmaksid isikukahju üldiselt. 

Isikukahju korral on oluline arvestada olukorda, kuhu kannatanu satub riigis, kus on ta 
alaline elukoht, s.t milline on õendusabi, hooldajate, meditsiiniabi jms tegelik maksumus. See 
säte aitab tekitada kodanikes rohkem huvi isikute vaba liikumise suhtes siseturul ja näitab, et 
kodanike muredest ollakse teadlik. Samuti väldib see õnnetuses kannatanu koduriigi 
sotsiaalkindlustus- ja sotsiaalabisüsteemide ebaõiglast koormamist.

See muudatusettepanek on tehtud selleks, et lihtsustada nõukoguga kokkuleppele jõudmist.

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 30 a (uus)

(30 a) Et tagada kohaldatava õiguse 
nõuetekohane kaalumine osapoolte ja 
kohtu poolt, peaks pooltel olema kohustus 
menetluse algatamise aluseks olevas 
dokumendis ja teise poole vastuses 
teavitada kohut õigusest, mida nende 
arvates tuleks kohaldada nõudele või 
nõude osadele.

Selgitus

See lihtne nõue, mis esitati esimese lugemise muudatusettepanekus, tagab, et kohaldatavat 
õigust kaaluvad nõuetekohaselt nii pooled kui ka kohus, aidates seega tagada õiguskindlust.
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Muudatusettepanek 13
Põhjendus 31

(31) Vältida tuleks kollisiooninormide 
hajutamist mitme õigusakti vahel ning 
nende normide vahelisi erinevusi.
Käesoleva määrusega ei välistata siiski 
võimalust kehtestada konkreetseid 
valdkondi käsitlevates ühenduse 
õigusnormides lepinguvälistele 
võlasuhetele kollisiooninorme.

(31) Vältida tuleks kollisiooninormide 
hajutamist mitme õigusakti vahel ning 
nende normide vahelisi erinevusi.
Käesoleva määrusega ei välistata siiski 
võimalust kehtestada konkreetseid 
valdkondi käsitlevates ühenduse 
õigusnormides lepinguvälistele 
võlasuhetele kollisiooninorme.

Käesolev määrus ei tohiks siiski piirata 
teiste õigusaktide kohaldamist, millega
kehtestatakse siseturu nõuetekohast 
toimimist toetavad sätted, kui neid ei saa 
kohaldada koostoimes õigusega, mis on 
määratud käesoleva määruse sätetega.

Selgitus

Vt uut põhjendust 7 a ja artikli 27 muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 14
Artikli 1 lõike 2 punkt g

g) lepinguvälised võlasuhted, mis 
tulenevad eraelu puutumatuse ja isiklike 
õiguste rikkumisest, sealhulgas laimust;

välja jäetud

Selgitus

Vt põhjenduse 25 a lisamist puudutava muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 15
Artikli 1 lõige 3

3. Käesolevat määrust ei kohaldata tõendite 
ja menetluse suhtes, ilma et see piiraks 
artiklite 21 ja 22 kohaldamist.

3. Käesolevat määrust ei kohaldata tõendite 
ja menetluse suhtes, ilma et see piiraks 
artiklite 15a, 15b, 21, 21a ja 22 
kohaldamist.

Selgitus

Seda tuleb lugeda koos artiklite 15a, 15b, 21a ning põhjenduste 29 a ja 30 a lisamist 
puudutavate muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 16
Artikli 4 lõige 3 a (uus)

3 a. Kohaldatava õiguse küsimuse 
lahendamisel võtab juhtumit uuriv kohus 
arvesse tulemuse kindluse, ettenähtavuse 
ja ühtsuse vajadust, õiguspäraste ootuste 
kaitset ning kohaldatava välisriigi õiguse 
aluseks olevat poliitikat ja selle õiguse 
kohaldamise tagajärgi.

Selgitus

See säte, mis on osa esimesel lugemisel esitatud muudatusettepanekust, peaks jätma kohtutele 
teatava diskretsiooniõiguse, kui nad valivad lahendust, mis on kõige rohkem kooskõlas nii 
vajadusega teha kannatanu suhtes õiglane otsus kui ka poolte õiguspäraste ootustega.

Muudatusettepanek 17
Artikkel 6

Artikkel 6 välja jäetud
Kõlvatu konkurents ning konkurentsi 

piirav tegevus
1. Kõlvatu konkurentsi tulemusena 
tekkivale lepinguvälisele võlasuhtele 
kohaldatakse selle riigi õigust, kus 
kõlvatu konkurents mõjutab või 
tõenäoliselt mõjutab konkurentsisuhteid 
või tarbijate ühishuve.
2. Juhul kui kõlvatu konkurents mõjutab 
üksnes konkreetse konkurendi huve, 
kohaldatakse artiklit 4.
3. Konkurentsi piirava tegevuse 
tulemusena tekkivale lepinguvälisele 
võlasuhtele kohaldatakse selle riigi õigust, 
kelle turgu konkurentsi piirav tegevus 
mõjutab või tõenäoliselt mõjutab.
4. Käesoleva artikli kohase õiguse 
kohaldamisest ei või teha erandit artikli 
14 kohase kokkuleppega.
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Selgitus

Vt põhjenduse 19 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 18
Artikkel 7

Artikkel 7 välja jäetud
Keskkonnakahjustused

Keskkonnakahjustusest või sellise 
kahjustuse tõttu isikutele või varale 
põhjustatud kahjust tekkinud 
lepinguvälisele võlasuhtele kohaldatakse 
artikli 4 lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud õigust, välja arvatud 
juhul, kui kahjuhüvitist taotlev isik 
otsustab valida oma nõude esitamise 
aluseks selle riigi õiguse, kus kahju 
põhjustanud sündmus aset leidis.

Selgitus

Vt põhjenduse 22 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 19
Artikkel 7a (uus)

Artikkel 7a
Eraelu puutumatuse rikkumine ja 

isiklikud õigused
1. Eraelu puutumatuse või muu isikliku 
õiguse rikkumisest tuleneva lepinguvälise 
kohustuse suhtes kohaldatakse selle riigi 
õigust, kus ilmneb (ilmnevad) või võib 
(võivad) ilmneda kahju kõige olulisem(ad) 
asjaolu(d). 
Kui rikkumine on põhjustatud 
trükiväljaandest või saatest, tuleb riigiks, 
kus ilmneb (ilmnevad) või võib (võivad) 
ilmneda kahju kõige olulisem(ad) 
asjaolu(d), pidada riiki, kuhu väljaanne 
või saade on eeskätt suunatud, või kui see 
pole ilmne, siis riiki, kus teostatakse 
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kontrolli toimetamise üle, ning kohaldada 
tuleks selle riigi õigust. Riik, kuhu 
väljaanne või saade on suunatud, tuleks 
määratleda eeskätt väljaande või saate 
keele, läbimüügi või publiku hulga kaudu 
vastavas riigis, võrreldes koguläbimüügi 
või publiku koguhulgaga või nende 
tegurite kombinatsiooniga.
Seda sätet kohaldatakse mutatis mutandis 
ka internetis või muudes elektroonilise 
side võrkudes avaldamise osas.
2. Vastulause esitamise õiguse ja 
samaväärsete meetmete ning kirjastaja või 
ringhäälinguorganisatsiooni vastu 
väljaande või saate sisuga seoses võetud 
ennetusmeetmete või keelavate 
ettekirjutuste suhtes kohaldatakse selle 
riigi õigust, kus on kirjastaja või 
ringhäälinguorganisatsiooni alaline 
asukoht.
3. Lõiget 2 kohaldatakse ka isikuandmete 
käsitlemisest tulenevatele eraelu 
puutumatuse või isiklike õigustega seotud 
rikkumistele.

Selgitus

Vt põhjenduse 25 a muudatusettepaneku selgitust.

Lisaks põhineb keelavaid ettekirjutusi käsitlev lõige 2 komisjoni esialgsel ettepanekul, kuid on 
realistlikum, arvestades, et neid tuleb taotleda ja määrata kiiresti ja nad on olemuselt 
ajutised.

Lõike 3 eesmärk on kõrvaldada määruse esialgsest ettepanekust leitud puudus. 

Muudatusettepanek vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek 20
Artikli 8 lõige 3

3. Käesoleva artikli alusel õiguse 
kohaldamisest ei või teha erandit artikli 
14 kohase kokkuleppega.

välja jäetud
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Selgitus

Kajastab parlamendi seisukohta esimesel lugemisel.

Muudatusettepanek 21
Artikkel 15a (uus)

Artikkel 15a
Kohaldatava õigusega seonduvad 

vaidlusküsimused
Mistahes hageja, kes esitab hagi või 
vastuhagi käesoleva määruse 
reguleerimisalaga hõlmatud riiklikule 
kohtule, teavitab kohut ja kõiki teisi pooli 
hagiavalduses või muus samaväärses 
dokumendis õigusest, mida hageja arvates 
tuleks kohaldada tema nõudele või nõude 
osadele.

Selgitus

See lihtne nõue, mis esitati esimese lugemise muudatusettepanekus, tagab, et kohaldatavat 
õigust kaaluvad nõuetekohaselt nii pooled kui ka kohus, aidates seega tagada õiguskindlust.

Muudatusettepanek 22
Artikkel 15b (uus)

Artikkel 15b
Välisriigi õiguse sisu väljaselgitamine

1. Juhtumit uuriv kohus teeb välisriigi 
õiguse sisu kindlaks omal algatusel. Sel 
eesmärgil võib nõuda poolte kaasabi.
2. Kui välisriigi õiguse sisu ei ole võimalik 
kindlaks teha, kohaldatakse poolte 
nõusolekul juhtumit uuriva kohtu õigust.

Selgitus

See selgitus, mis esitati esimese lugemise muudatusettepanekus, peaks tagama ühtlasema 
lähenemise välisriigi õiguse kohaldamisele kohtute poolt kogu ELis. 

Muudatusettepanek 23
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Artikkel 21a (uus)

Artikkel 21a
Kahjutasu

Isikukahju juhtumite korral kohaldab 
juhtumit uuriv kohus kahjutasu määra 
kindlakstegemisel restitutio in integrum 
põhimõtet, võttes arvesse kannatanu 
tegelikku olukorda riigis, kus on tema 
alaline elukoht.

Selgitus

Vt põhjenduse 29 a lisamist puudutava muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 24
Artikkel 26

Käesolevas määruses osutatud riigi õiguse 
sätte kohaldamisest võib keelduda üksnes 
siis, kui selle kohaldamine on ilmselgelt 
vastuolus kohtu asukohariigi avaliku 
korraga ("ordre public").

1. Käesolevas määruses osutatud riigi 
õiguse sätte kohaldamisest võib keelduda 
üksnes siis, kui selle kohaldamine on 
ilmselgelt vastuolus kohtu asukohariigi 
avaliku korraga ("ordre public").

1 a. Käesolevas määruses sätestatud 
mistahes riigi õiguse kohaldamisest võib 
keelduda ning/või kohaldada kohtu 
asukohariigi õigust, kui eespool 
nimetatud mistahes riigi õiguse 
kohaldamine oleks vastuolus Euroopa 
inimõiguste konventsioonis sätestatud 
põhiõiguste ja vabadustega, riigi 
põhiseaduslike sätete või rahvusvahelise 
humanitaarõigusega.
1 b. Käesolevas määruses sätestatud 
õiguse kohaldamise, millega kaasneb 
hüvitise määramine, mis ei ole suunatud 
kahju korvamisele, nagu hoiatava või 
karistava iseloomuga kahjutasu 
määramine, võib lugeda kohtu 
asukohariigi avaliku korraga vastuolus 
olevaks.

Selgitus

Teise lõigu eesmärk on selgitada avaliku korra tähendust ühenduse tasandil.
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Mis puudutab kolmandat lõiku, siis võib hoiatava või karistava iseloomuga kahjutasu 
olemasolu õhutada meelepärase kohtualluvuse valimist (forum shopping), mistõttu sisaldab 
läbivaatamisklausel komisjoni kohustust määruse rakendamise läbivaatamisel seda 
arvestades uurida kogu kahjutasude küsimust.

See muudatusettepanek võeti vastu esimesel lugemisel.

Muudatusettepanek 25
Artikkel 27

Käesolev määrus ei piira selliste ühenduse 
õigusnormide kohaldamist, mis sätestavad 
konkreetses valdkonnas lepinguväliste 
võlasuhete kohta käivad kollisiooninormid.

Käesolev määrus ei piira Euroopa 
ühenduste institutsioonide selliste 
õigusaktide kohaldamist ega vastuvõtmist, 
mis:
a) sätestavad konkreetses valdkonnas 
lepinguväliste võlasuhete kohta käivad 
kollisiooninormid; või
b) kehtestavad eeskirju, mis käesolevast 
määrusest tulenevalt kohalduvad 
sõltumata lepinguvälise kohustuse suhtes 
kehtivast riiklikust õigusest; või
c) tõkestavad kohtu asukohariigi või 
käesoleva määrusega määratud 
õigusnormi(de) kohaldamist; või
d) kehtestavad eeskirju, mis aitavad kaasa 
siseturu nõuetekohasele toimimisele 
tingimusel, et neid ei saa kohaldada koos 
rahvusvahelises eraõiguses määratletud 
õigusega.

Selgitus

Määrus peab saama kehtida koos siseturgu reguleerivate õigusaktidega ja edendada, mitte 
takistada siseturu nõuetekohast toimimist. Erilist tähelepanu on pööratud määruse seosele 
piirideta televisiooni, e-kaubanduse ja teenustedirektiividega.

See muudatusettepanek võeti vastu esimesel lugemisel.

Muudatusettepanek 26
Artikkel 30

Hiljemalt … esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 

1. Hiljemalt … esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
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käesoleva määruse kohaldamise kohta.
Vajaduse korral lisatakse aruandele 
ettepanekud käesoleva määruse 
kohandamiseks. Eelkõige käsitletakse 
aruandes liiklusõnnetustest ja eraelu 
puutumatuse ja isiklike õiguste 
rikkumisest, sealhulgas laimust 
tulenevaid lepinguväliseid võlasuhteid.

käesoleva määruse kohaldamise kohta.
Vajaduse korral lisatakse aruandele 
ettepanekud käesoleva määruse 
kohandamiseks. 

Aruande koostamisel peab komisjon 
pöörama erilist tähelepanu sellele, 
missugune mõju on erinevates 
jurisdiktsioonides välisriikide õiguste 
käsitlemise viisidel ja kahju küsimusel, 
sealhulgas hoiatava või karistava 
iseloomuga kahjutasude määramise 
võimalusel teatavates jurisdiktsioonides. 
Aruanne sisaldab ka analüüsi selle kohta, 
mil määral liikmesriikide kohtud 
kohaldavad välisriikide õigusi praktikas, 
sealhulgas soovitusi ühtseks lähenemiseks 
välisriikide õiguste kohaldamisel.
1 a. Hiljemalt ...** ning pärast põhjalikku 
konsulteerimist kindlustussektori, 
isikukahju valdkonna juristide ja teiste 
huvitatud pooltega esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
aruande olukorra kohta seoses 
liiklusõnnetuste suhtes kohaldatava 
õigusega. Aruandele lisatakse põhistatud 
uurimus küsimuse ulatuse ja probleemide 
kohta ning põhjalik mõju hindamine. 
Vajaduse korral esitatakse aruandes 
ettepanekud käesoleva määruse 
muutmiseks ja/või vastavasisuliste 
õigusaktide vastuvõtmiseks. Aruande 
koostamisel teeb komisjon tihedat 
koostööd Haagi rahvusvahelise eraõiguse 
konverentsi, kindlustussektori, isikukahju 
valdkonna juristide ja teiste huvitatud 
pooltega ning kaalub võimalusi 
liiklusõnnetuste suhtes kohaldatavat 
õigust käsitleva 4. mai 1971. aasta Haagi 
konventsiooni ajakohastamiseks või 
sellega ühinemiseks kas alternatiivina või 
lisaks vastavasisuliste õigusaktide kohta 
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ettepanekute tegemisele.
** Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva.

Selgitus

Nõukogu esitatud läbivaatamisklausel ei ole piisavalt põhjalik ega konkreetne. Käesolev 
muudatusettepanek põhineb esimese lugemise muudatusettepanekul, kuid on üksikasjalikum, 
et püüda jõuda nõukoguga kokkuleppele.
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SELETUSKIRI

Raportöör vaatas nõukogu ühise seisukoha väga tähelepanelikult läbi. Ta hindab asjaolu, et 
nõukogu – ja komisjon – on parlamendi esimese lugemise seisukohale tähelepanu pööranud 
ning et paljud parlamendi muudatusettepanekud on ühises seisukohas ühel või teisel viisil 
kajastatud.

Sellegipoolest pidas raportöör teise lugemise jaoks soovituse projekti koostades väga 
oluliseks parlamendis esimese lugemise arvamusele avaldatud ülekaalukat toetust. Eelkõige 
rõhutaks ta seda, kui tähtsaks pidasid parlamendiliikmed liiklusõnnetusi, eraelu puutumatuse 
rikkumist ja isiklikke õigusi käsitlevaid sätteid. Seetõttu on ta otsustanud jätkata survet 
vastavasisuliste sätete lisamiseks määruse lõppversiooni.

Mis puudutab eraelu puutumatust ja isiklikke õigusi, on raportöör pettunud, et komisjon 
otsustas vastavad sätted oma muudetud ettepanekust välja jätta. Olles teadlik ja saades aru 
nõukogu ees seisvatest poliitilistest raskustest, peab ta õigeks ja sobivaks säilitada parlamendi 
esimese lugemise muudatusettepanekud, et anda parlamendile võimalus selle olulise küsimuse 
üle järele mõelda ja vajadusel kaaluda muid võimalusi.

Liiklusõnnetuste osas hindab raportöör nõukogu valmisolekut õhutada komisjoni asjaga 
tegelema, aga on arvamusel, läbivaatamisklauslis tuleks küsimust käsitleda konkreetsemalt. 
Samuti on ta seisukohal, et huvitatud pooltega tuleks tõhusamalt konsulteerida, ning et 
praegu, kui ühendus on teel Haagi konverentsil osalemise poole, on ühendusel aeg oma 
rahvusvahelise eraõiguse alane tegevus selle organiga põhjalikumalt kooskõlastada. Lisaks 
arvab raportöör, et kahjutasu küsimust isikukahju juhtumite korral saab asjakohaselt 
reguleerida Rooma II-s, ning on välja pakkunud uue, parlamendi esimese lugemise kavatsusi 
järgiva lahenduse, mis peaks võimaldama nõukoguga kokkuleppele jõuda.

Lisaks on raportöör endiselt seisukohal, et erisätted kõlvatu konkurentsi ja 
keskkonnakahjustuste kohta tuleks vastavate muudatusettepanekute selgitustes toodud 
põhjustel välja jätta.

Rooma II ja teiste ühenduse õigusaktide vaheliste suhete kohta saab raportöör tsiteerida ainult 
oma esimese lugemise raporti seletuskirjas öeldut: "raportöör on püüdnud tagada, et määrus 
saaks kehtida koos siseturgu reguleerivate õigusaktidega ja edendada, mitte takistada siseturu 
nõuetekohast toimimist". Erilist tähelepanu on pööratud määruse seosele piirideta televisiooni 
ja e-kaubanduse direktiividega. Raportöör on püüdnud pakkuda välja põhimõttelise tervikliku 
lähenemise, mis peaks vältima vajadust segadusttekitavate üksiklahenduste ja erirežiimide 
järele nüüd ja edaspidi, sest need muudavad meie õigusaktid üksnes keerukamaks ja 
vähendavad nende läbipaistvust.
Ülejäänud osas räägivad raporti projektis esitatud muudatusettepanekud koos selgitustega ise 
enda eest.
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