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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
antamiseksi sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista 
("ROOMA II")
(9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (9751/7/2006 – C6-0317/2006),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003)0427)2,

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2006)0083),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon t työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn 
(A6-0000/2006),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 7 kappale

7) Tämän asetuksen aineellisen 
soveltamisalan ja säännösten olisi oltava 
johdonmukaisia tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä 
joulukuuta 2000 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 44/2001 (Bryssel I 
-asetus) ja sopimusvelvoitteisiin 
sovellettavasta laista tehdyn vuoden 1980 

7) Tämän asetuksen aineellisen 
soveltamisalan ja säännösten olisi oltava 
johdonmukaisia tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä 
joulukuuta 2000 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 44/2001 (Bryssel I 
-asetus), sopimusvelvoitteisiin 
sovellettavasta laista tehdyn vuoden 1980 

  
1 EUVL C 137, 6.7.2006, s. 370.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Rooman yleissopimuksen kanssa. Rooman yleissopimuksen ja 
sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 
annettavan tulevan asetuksen (EY) N:o 
.../... ("Rooma I") kanssa.

Perustelu

On itsestään selvää, että asetuksen on vastattava paitsi vuodelta 1980 peräisin olevaa 
Rooman yleissopimusta – joka säilyy jatkossakin, koska Tanska ei osallistu asetuksen 
antamiseen ja Yhdistynyt kuningaskuntakin jää ainakin toistaiseksi Rooma I -asetuksen 
ulkopuolelle – niin myös Rooma I -hankkeen myötä säädettävää uutta asetusta. Tarkistus 
vastaa 1. käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

7 a) Yhteisön oikeuden 
johdonmukaisuuden varmistaminen 
edellyttää, että tämä asetus ei rajoita 
sellaisten säännösten soveltamista, jotka 
sisältyvät muuhun johdettuun oikeuteen 
kuin tähän asetukseen ja koskevat 
sovellettavaa lainsäädäntöä tai vaikuttavat 
siihen; näitä ovat muun muassa 
erityistapauksia koskevat 
lainvalintasäännöt, yhteisössä annetut 
kansainvälisesti pakottavat säännökset ja 
sisämarkkinoihin liittyvät oikeudelliset 
perusperiaatteet. Näin ollen tämän 
asetuksen olisi edistettävä 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
ja erityisesti tavaroiden ja palvelujen 
vapaata liikkuvuutta.

Perustelu

Tämä 1. käsittelyssä hyväksytty tarkistus, joka perustuu komission alkuperäisen ehdotuksen 
johdanto-osan 19 kappaleen sanamuotoon, liittyy tarkistukseen 27. On ratkaisevan tärkeää, 
että tämä asetus ei saa estää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

10 a) Tässä asetuksessa vahvistettavat 
lainvalintasäännöt kattavat myös 
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objektiiviseen vastuuseen perustuvat 
velvoitteet, ja yhdenmukaisia 
läheisimmän liitynnän sääntöjä 
sovelletaan myös kykyyn vastata 
oikeudenloukkauksesta.

Perustelu

Kun otetaan huomioon erityisesti (muttei pelkästään) ajoneuvon omistajan objektiiviseen 
vastuuseen perustuvat liikenneonnettomuuksista syntyvät velvoitteet, on tärkeää tehdä 
selväksi, että lainvalintasäännöt kattavat myös objektiivisen vastuun. Kannattaa myös tehdä 
selväksi, että yhdenmukaisia läheisimmän liitynnän sääntöjä sovelletaan kykyyn vastata 
oikeudenloukkauksesta. Tämä tarkistus hyväksyttiin 1. käsittelyssä.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

12 a) Tarve välttää kilpailun vääristymistä 
ja oikeusvarmuuden vaatimus olisi 
kuitenkin suhteutettava tarpeeseen tehdä 
oikeutta yksittäisissä tapauksissa, minkä 
vuoksi tuomioistuinten olisi voitava 
käyttää harkintaansa.

Perustelu

Sääntöihin on sisällytettävä enemmän joustavuutta, jotta tuomioistuimet voivat tehdä oikeutta 
yksittäisissä tapauksissa. Tuomioistuimet luokittelevat jo asioita menettelykohtaisiksi, jotta ne 
voivat käyttää harkintaansa. On parempi ja johdonmukaista oikeusvarmuuden kannalta 
myöntää avoimesti tuomioistuimille rajoitetusti harkintavaltaa. Tämä tarkistus perustuu 
1. käsittelyssä hyväksyttyyn tarkistukseen.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 19 kappale 

19) 6 artiklan erityissääntö ei ole poikkeus 
4 artiklan 1 kohdan yleissäännöstä vaan 
pikemminkin sen selvennys. Vilpillisen 
kilpailun osalta lainvalintasäännön olisi 
suojattava kilpailijoita, kuluttajia ja 
suurta yleisöä yleensä sekä varmistettava 
markkinatalouden moitteeton toiminta. 
Liittymä sen maan lakiin, jonka 
kilpailutilanteeseen tai kuluttajien 

Poistetaan.
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yhteisiin etuihin asia vaikuttaa tai saattaa 
vaikuttaa, yleensä toteuttaa nämä 
tavoitteet. 

Perustelu

Yleissäännön katsotaan kattavan hyvin myös vilpillistä kilpailua koskevat tapaukset. Lisäksi 
neuvosto tekee johdanto-osan 20 ja 21 kappaleissa selväksi, että se tarkoittaa "vilpillisellä 
kilpailulla" ja "kilpailun rajoittamisella" kansallisen ja yhteisön kilpailulainsäädännön 
rikkomista, erityisesti perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan rikkomista. Komissio otti 
kuitenkin muutetussa ehdotuksessaan(KOM(2006)0083) lopull.) täysin erilaisen 
lähestymistavan säätämällä "vilpillisestä kaupallisesta menettelystä johtuvasta 
sopimuksenulkoisesta velvoitteesta". Se jätti perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa 
tarkoitetut kilpailua vääristävät käytännöt mieluummin yleissäännön soveltamisalaan 
yhteisön kilpailuoikeuden loukkauksista johtuvia vahinkoja koskevista korvauskanteista 
koskevan vihreän kirjan pohjalta parhaillaan käytävän keskustelun perusteella, minkä 
johdosta "komissio varaa itselleen oikeuden kannattaa yhteispäätösmenettelyssä toisenlaista 
ratkaisua saamansa palautteen perusteella." Neuvoston näkökanta veisi komissiolta 
aloiteoikeuden ja parlamentilta oikeuden ottaa kantaa erityisesti kilpailulainsäädäntöä 
koskeviin komission tuleviin lainsäädäntöehdotuksiin. Vastaava tarkistus hyväksyttiin 
1. käsittelyssä. 

Tarkistus 6
Johdanto-osan 20 kappale 

20) Kilpailun rajoittamisesta johtuvien 
sopimukseen perustumattomien 
velvoitteiden, joista säädetään 6 artiklan 3 
kohdassa, olisi katettava sekä kansallisen 
että yhteisön kilpailulainsäädännön 
rikkomukset. Tällaisiin sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin olisi 
sovellettava sen maan lakia, jonka 
markkinoihin rajoitus vaikuttaa tai 
saattaa vaikuttaa, edellyttäen, että 
vaikutus on välitön ja huomattava. Jos 
vahinko tapahtuu useammassa kuin 
yhdessä maassa, kunkin maan lakia olisi 
sovellettava ainoastaan kyseisessä maassa 
aiheutuneeseen vahinkoon.

Poistetaan.

Perustelu

Katso johdanto-osan 19 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.
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Tarkistus 7
Johdanto-osan 21 kappale 

21) 6 artiklan 3 kohdan kattamia 
tapauksia ovat esimerkiksi sellaisia 
yritysten välisiä sopimuksia, yritysten 
yhteenliittymien päätöksiä sekä 
yhdenmukaistettuja menettelytapoja 
koskevat kiellot, jotka voivat vaikuttaa 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja 
joiden tarkoituksena tai seurauksena 
kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy 
jäsenvaltiossa tai sisämarkkinoilla, sekä 
hallitsevan aseman väärinkäytön kielto 
jäsenvaltioissa tai sisämarkkinoilla.

Poistetaan.

Perustelu

Katso johdanto-osan 19 kappaletta koskeva perustelu.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 22 kappale 

22) Ympäristövahinkojen osalta 
perustamissopimuksen 174 artikla, jossa 
määrätään, että suojelun tason olisi 
oltava korkea ja sen olisi perustuttava 
ennalta varautumisen periaatteelle sekä 
periaatteille, joiden mukaan olisi 
ryhdyttävä ennalta ehkäiseviin toimiin ja 
torjuttava ympäristövahingot ensisijaisesti 
niiden lähteellä ja saastuttajan olisi 
maksettava, antaa täyden oikeutuksen 
vahingonkärsijän suosimisen periaatteen 
soveltamiselle. Sen, milloin korvausta 
hakeva henkilö voi valita sovellettavan 
lain, olisi määräydyttävä sen jäsenvaltion 
lain mukaisesti, jonka tuomioistuimessa 
kanne on nostettu.

Poistetaan.

Perustelu

Yleissääntöjen voidaan katsoa toimivan täysin tyydyttävästi myös ympäristövahinkojen 
yhteydessä. Lisäksi on epäselvää, mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan "ympäristövahingoilla" 
ja tämän asetuksen on koskettava yksinomaan sitä, mitä lakia sovelletaan, ei 
ympäristövastuuta koskevaa aineellista oikeutta. Siinä tapauksessa, että 
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"ympäristövahinkoja" koskevaa erityissäännöstä pidettäisiin välttämättömänä, sille olisi 
annettava määritelmä säädöksessä. Tarkistus vastaa 1. käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

25 a) Mitä tulee yksityisyyden tai 
henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien 
loukkaukseen, tämä asetus ei estä 
jäsenvaltioita soveltamasta omia 
lehdistönvapautta ja tiedotusvälineiden 
ilmaisuvapautta koskevia perustuslaillisia 
säännöksiään. Valtioksi, jossa vahinko
suurimmalta osin aiheutuu tai uhkaa 
aiheutua, on katsottava valtio, johon 
julkaisu tai lähetys pääasiassa on 
suunnattu, tai jos se ei ole ilmeistä, valtio, 
jossa toimituksellinen valvonta 
suoritetaan, ja olisi sovellettava sen 
valtion lakia. Sen valtion määrittäminen, 
johon julkaisu tai lähetys on suunnattu, 
perustuu julkaisun tai lähetyksen kieleen 
taikka myynnin tai yleisön laajuuteen 
tietyssä valtiossa kokonaismyyntiin tai 
yleisön kokonaismäärään suhteutettuna, 
tai mainittujen tekijöiden yhdistelmään. 
Samaa lähestymistapaa olisi sovellettava 
myös Internetissä tai muissa sähköisissä 
verkoissa tehtävään julkaisutoimintaan.

Perustelu

Komissio muutetussa ehdotuksessaan ja neuvosto yhteisessä kannassaan ovat hylänneet 
yrityksen ottaa mukaan säännöt yksityisyyden tai henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien 
loukkaukseen sovellettavasta lainsäädännöstä, mutta esittelijä katsoo, että tätä asiaa ei tulisi 
laiminlyödä. Hän katsoo, että parlamentin näkökanta 1. käsittelyssä on järkevä ja
johdonmukainen asiassa C-68/93, Fiona Shevill ym., annetun tuomion (Kok. 1995, s. I-415) 
kanssa. Säännös on muotoiltu siten, että se kattaa tilanteet, joissa selkeästi läheisemmän 
yhteyden katsotaan olevan olemassa julkaisu- tai lähetystoiminnan pääasiallisessa 
toimintamaahan. Tämä parantaa julkaisu- ja lähetystoiminnasta vastaavien oikeusvarmuutta 
ja luo kaikkia julkaisumuotoja, myös Internet-julkaisuja, koskevan selkeän säännön.
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Tarkistus 10
Johdanto-osan 28 kappale

28) Osapuolten aikomusten ottamiseksi 
huomioon ja oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi osapuolten olisi saatava 
nimenomaisesti valita sopimukseen 
perustumattomaan velvoitteeseen 
sovellettava laki. Heikompia osapuolia 
olisi suojattava asettamalla tälle 
lainvalinnalle tiettyjä ehtoja.

28) Osapuolten aikomusten ottamiseksi 
huomioon ja oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi osapuolten olisi saatava 
nimenomaisesti valita sopimukseen 
perustumattomaan velvoitteeseen 
sovellettava laki. Heikompia osapuolia 
olisi suojattava asettamalla tälle 
lainvalinnalle tiettyjä ehtoja. Lisäksi on 
tarpeen ottaa huomioon osapuolten 
aikomukset, mikäli tuomioistuin voi 
kohtuudella päätellä, minkä lain nämä 
ovat valinneet vahingon aiheuttanutta 
tekoa koskeviin riita-asioihin 
sovellettavaksi.

Perustelu

On tärkeää kunnioittaa osapuolten päätösvaltaa, myös silloin kun valinta voidaan 
pikemminkin päätellä sen sijaan, että se olisi ilmeinen. Tämä tarkistus vastaa 1. käsittelyssä 
hyväksyttyä tarkistusta.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

29 a) Olisi tehtävä selväksi, että 
tuomioistuimen, jossa asia on vireillä, 
olisi henkilövahinkotapauksissa 
vahingonkorvausten suuruutta 
määritellessään sovellettava restitutio in 
integrum -periaatetta ja otettava 
huomioon uhrin senhetkiset olosuhteet 
hänen vakituisessa asuinmaassaan. 
Tähän olisi sisällyttävä erityisesti 
jälkihoidon ja terveydenhuollon todelliset 
kustannukset..

Perustelu

Koska neuvosto hylkäsi parlamentin 1. käsittelyn tarkistuksen, jolla pyrittiin uhrin kansallisen 
lainsäädännön soveltamiseen vahingonkorvauksen määrää laskettaessa 
liikenneonnettomuuksissa, esittelijä on jättänyt kaksi uutta tarkistusta (yhden johdanto-osan 
kappaleeksi ja toisen artiklaosaan), joilla pyritään samaan tulokseen eri keinoilla. Koska 
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alkuperäistä tarkistusta arvosteltiin siitä, että se rajoittui vain liikenneonnettomuuksiin, 
esittelijä on laajentanut säännöksen kattamaan henkilövahingot yleensä.

Henkilövahinkotapauksissa on erittäin tärkeää ottaa huomioon olosuhteet, joihin uhri joutuu 
vakituisessa asuinmaassaan: hoidon todelliset kustannukset, jälkihoito jne. Tämän 
säännöksen avulla tehdään henkilöiden vapaa liikkuvuus houkuttelevammaksi kansalaisille ja 
osoitetaan mielenkiintoa kansalaisten huolenaiheille. Näin vältetään myös taakan siirtäminen 
epäoikeudenmukaisesti onnettomuuden uhrin vakituisen asuinmaan 
sosiaaliturvajärjestelmälle.

Tämän tarkistuksen avulla pyritään helpottamaan sopimukseen pääsemistä neuvoston kanssa.

Tarkistus 12
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

30 a) Sen varmistamiseksi, että osapuolet 
ja tuomioistuin ottavat asianmukaisesti 
huomioon kysymyksen sovellettavasta 
laista, osapuolet olisi velvoitettava 
ilmoittamaan tuomioistuimelle 
kannekirjelmässä ja vastineessa lain tai 
lait, joita heidän mukaansa on 
sovellettava vaatimukseen tai sen osaan.

Perustelu

Tällä yksinkertaisella vaatimuksella, joka esitettiin jo 1. käsittelyn tarkistuksessa,
varmistetaan, että sekä osapuolet että tuomioistuin käsittelevät asianmukaisesti kysymystä 
sovellettavasta laista, mikä edistää oikeusvarmuutta.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 31 kappale

31 ) Olisi vältettävä lainvalintasääntöjen 
hajautumista useaan välineeseen ja sitä, 
että lainvalintasääntöjen välillä on 
eroavaisuuksia. Tämä asetus ei kuitenkaan 
sulje pois mahdollisuutta sisällyttää 
erityisiin asioihin liittyen yhteisön 
säännöksiin sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin liittyviä 
lainvalintasääntöjä. 

31 ) Olisi vältettävä lainvalintasääntöjen 
hajautumista useaan välineeseen ja sitä, 
että lainvalintasääntöjen välillä on 
eroavaisuuksia. Tämä asetus ei kuitenkaan 
sulje pois mahdollisuutta sisällyttää 
erityisiin asioihin liittyen yhteisön 
säännöksiin sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin liittyviä 
lainvalintasääntöjä. 

Tämän asetuksen ei tulisi vaikuttaa 
muiden sellaisten säädösten 
soveltamiseen, joissa annetaan 
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säännöksiä, joiden tarkoituksena on 
edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa, siltä osin kuin niitä ei voida 
soveltaa yhdessä tämän asetuksen 
sääntöjen mukaisesti määräytyvän lain 
kanssa.

Perustelu

Katso uusi johdanto-osan 7 a kappale ja 27 artiklaa koskeva tarkistus. 

Tarkistus 14
1 artiklan 2 kohdan g alakohta

g) sopimukseen perustumattomiin 
velvoitteisiin, jotka johtuvat yksityisyyden 
tai henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien 
loukkauksesta, esimerkiksi 
kunnianloukkauksesta.

Poistetaan.

Perustelu

Katso johdanto-osan 25 a kappaletta koskevan tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 15
1 artiklan 3 kohta

3. Tätä asetusta ei sovelleta todisteluun ja 
menettelyyn, ellei 21 ja 22 artiklasta muuta 
johdu.

3. Tätä asetusta ei sovelleta todisteluun ja 
menettelyyn, ellei 15 a, 15 b, 21, 21 a ja 
22 artiklasta muuta johdu.

Perustelu

Liittyy tarkistuksiin, jotka koskevat 15 a, 15 b ja 21 a artiklaa sekä johdanto-osan 29 a ja 
30 a kappaleita.

Tarkistus 16
4 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Päättäessään, mitä lakia on 
sovellettava, tuomioistuin, jossa asia on 
vireillä, ottaa huomioon tuloksen 
varmuuden, ennustettavuuden ja 
yhdenmukaisuuden tarpeen, 
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luottamuksensuojan sekä sovellettavan 
ulkomaisen lain perustana olevan
politiikan ja kyseisen lain soveltamisen 
seuraukset.

Perustelu

Tämä säännös esitettiin osana 1. käsittelyn tarkistusta ja sillä pyritään antamaan 
tuomioistuimille harkintavaltaa, jotta ne voivat valita vaihtoehdon, joka parhaiten 
mahdollistaa oikeuden tekemisen vahingonkärsijälle ja vastaa osapuolten odotuksia.

Tarkistus 17
6 artikla

6 artikla Poistetaan.
Vilpillinen kilpailu ja vapaata kilpailua 

rajoittavat toimet
1. Sopimukseen perustumattomaan 
velvoitteeseen, joka johtuu vilpillisestä 
kilpailusta, sovelletaan sen maan lakia, 
jonka kilpailutilanteeseen tai kuluttajien 
yhteisiin etuihin asia vaikuttaa tai saattaa 
vaikuttaa. 
2. Kun vilpillinen kilpailu vaikuttaa 
ainoastaan yksittäisen kilpailijan etuihin, 
sovelletaan 4 artiklaa. 
3. Kilpailun rajoittamisesta johtuvaan 
sopimukseen perustumattomaan 
velvoitteeseen sovelletaan sen maan lakia, 
jonka markkinoihin rajoittaminen 
vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa. 
4. Tämän artiklan nojalla sovellettavasta 
laista ei voi poiketa 14 artiklan nojalla 
tehdyllä sopimuksella. 

Perustelu

Katso johdanto-osan 19 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 18
7 artikla

7 artikla Poistetaan.
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Ympäristövahinko
Sopimukseen perustumattomaan 
velvoitteeseen, joka johtuu 
ympäristövahingosta tai tällaisen 
vahingon aiheuttamista henkilö- tai 
omaisuusvahingoista, sovelletaan 4 
artiklan 1 kohdan nojalla määräytyvää 
lakia, jollei vahingonkorvauksen hakija
perusta vaatimustaan sen maan lakiin, 
jossa vahingon aiheuttanut tapahtuma 
sattui.

Perustelu

Katso johdanto-osan 22 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 19
7 a artikla (uusi)

7 a artikla
Yksityisyyden tai henkilöllisyyteen 
liittyvien oikeuksien loukkaukset

1. Yksityisyyden tai henkilöllisyyteen 
liittyvien oikeuksien loukkauksesta 
johtuvaan sopimuksenulkoiseen 
velvoitteeseen sovelletaan sen valtion 
lakia, jossa vahinko suurimmalta osin 
aiheutuu tai uhkaa aiheutua.
Jos rikkomus johtuu painotuotteen 
julkaisemisesta tai lähetyksestä, valtioksi, 
jossa vahinko suurimmalta osin aiheutuu
tai uhkaa aiheutua, on katsottava valtio, 
johon julkaisu tai lähetys pääasiassa on 
suunnattu, tai jos se ei ole ilmeistä, valtio, 
jossa toimituksellinen valvonta 
suoritetaan, ja on sovellettava sen valtion 
lakia. Sen valtion määrittäminen, johon 
julkaisu tai lähetys suunnataan, perustuu 
julkaisun tai lähetyksen kieleen taikka 
myynnin tai yleisön laajuuteen tietyssä 
valtiossa kokonaismyyntiin tai yleisön 
kokonaismäärään suhteutettuna, tai 
mainittujen tekijöiden yhdistelmään.
Tätä säännöstä sovelletaan soveltuvin 
osin myös Internetissä tai muissa 
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sähköisissä verkoissa tehtävään 
julkaisutoimintaan.
2. Vastineoikeuteen tai muihin vastaaviin 
toimiin ja kaikkiin ennalta ehkäiseviin 
toimiin tai kieltokanteisiin, joita 
kohdistetaan lehden kustantajaan tai 
yleisradiotoiminnan harjoittajaan 
julkaisun tai lähetyksen sisällön 
perusteella, sovelletaan sen valtion lakia, 
jossa on lehden kustantajan tai 
yleisradiotoiminnan harjoittajan 
asuinpaikka.
3. Edellä 2 kohtaa sovelletaan myös 
henkilötietojen käsittelystä johtuvaan 
yksityisyyden tai henkilöllisyyteen 
liittyvien oikeuksien loukkaukseen.

Perustelu

Ks. johdanto-osan 25 a kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Toinen kohta, joka liittyy väliaikaismääräyksiin, perustuu komission alkuperäiseen 
ehdotukseen, mutta se on realistisempi, koska määräystä on haettava ja se on myönnettävä 
nopeasti ja koska se on luonteeltaan väliaikainen.

3 kohdalla korjataan alkuperäisessä asetusehdotuksessa huomattu puute.

Tarkistus vastaa 1. käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta.

Tarkistus 20
8 artiklan 3 kohta

3. Tämän artiklan nojalla sovellettavasta 
laista ei voida poiketa 14 artiklan nojalla 
tehdyllä sopimuksella.

Poistetaan.

Perustelu

Vastaa parlamentin 1. käsittelyn kantaa.
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Tarkistus 21
15 a artikla (uusi)

15 a artikla
Sovellettavaa lakia koskevat kiistat

Oikeussubjektin, joka esittää tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvan 
vaatimuksen tai vastavaatimuksen 
kansallisessa tuomioistuimessa, on 
ilmoitettava tuomioistuimelle ja kaikille 
muille osapuolille kannekirjelmässä tai 
vastaavassa oikeudenkäynnin aloittavassa 
asiakirjassa laki tai lait, joita asianosaisen 
mukaan on sovellettava vaatimukseen tai 
sen osaan.

Perustelu

Tällä yksinkertaisella vaatimuksella, joka esitettiin jo 1. käsittelyssä, varmistetaan, että sekä 
osapuolet että tuomioistuin käsittelevät asianmukaisesti kysymystä sovellettavasta laista, mikä 
edistää oikeusvarmuutta.

Tarkistus 22
15 b artikla (uusi)

15 b artikla
Ulkomaisen lain sisällön määrittäminen

1. Tuomioistuin, jossa asia on vireillä, 
varmistautuu viran puolesta ulkomaisen 
lain sisällöstä. Tämä saattaa edellyttää 
osapuolten yhteistyötä.
2. Jos ulkomaisen lain sisällöstä on 
mahdotonta varmistautua, sovelletaan 
tuomioistuimen, jossa asia on vireillä, 
lakia, mikäli osapuolet tähän suostuvat.

Perustelu

Tällä selvennyksellä, joka esitettiin jo 1. käsittelyssä, pyritään varmistamaan, että 
tuomioistuimet käyttävät EU:ssa yhtenäisempää lähestymistapaa ulkomaisen lain 
soveltamiseen.



PE 378.852v01-00 18/22 PR\633770FI.doc

FI

Tarkistus 23
21 a artikla (uusi)

21 a artikla
Vahingonkorvaukset

Tuomioistuimen, jossa asia on vireillä, on 
henkilövahinkotapauksissa 
vahingonkorvausten suuruutta 
määritellessään sovellettava restitutio in 
integrum -periaatetta ja otettava 
huomioon uhrin senhetkiset olosuhteet 
hänen vakituisessa asuinmaassaan.

Perustelu

Katso johdanto-osan 29 a kappaletta koskevan tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 24
26 artikla

Tämän asetuksen mukaan määräytyvän 
lain säännöstä voidaan kieltäytyä 
soveltamasta ainoastaan, jos soveltaminen 
on selvästi vastoin tuomioistuinvaltion 
oikeusjärjestyksen perusteita ("ordre 
public").

1. Tämän asetuksen mukaan määräytyvän 
lain säännöstä voidaan kieltäytyä 
soveltamasta ainoastaan, jos soveltaminen 
on selvästi vastoin tuomioistuinvaltion 
oikeusjärjestyksen perusteita ("ordre 
public").

1 a. Tämän asetuksen mukaan 
määräytyvän lain säännöstä voidaan 
kieltäytyä soveltamasta ja/tai soveltaa 
tuomioistuinvaltion lakia erityisesti, jos 
soveltaminen loukkaisi Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa, kansallisen 
perustuslain säännöksissä ja 
kansainvälisessä humanitaarisessa 
oikeudessa taattuja perusoikeuksia tai -
vapauksia.
1 b. Lisäksi sellaisen tämän asetuksen 
mukaisesti määräytyvän lain säännöksen 
soveltamisen, joka johtaisi muihin kuin 
korvauksen luonteisiin 
vahingonkorvauksiin, esimerkiksi 
varoittaviin tai rankaiseviin 
toimenpiteisiin, voidaan katsoa olevan 
vastoin tuomioistuinvaltion 
oikeusjärjestyksen perusteita ("ordre 
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public").

Perustelu

Uuden toisen kohdan tarkoituksena on selventää oikeusjärjestyksen merkitystä yhteisön 
tasolla.

Kolmatta kohtaa perustellaan sillä, että varoittavien tai rankaisevien vahingonkorvausten 
olemassaolo saattaa kannustaa edullisimman tuomioistuimen valintaan, minkä vuoksi 
tarkastelulausekkeessa velvoitetaan komissio tutkimaan vahingonkorvauksia kokonaisuutena 
tässä yhteydessä, kun se arvioi asetuksen täytäntöönpanoa.

Tämä tarkistus hyväksyttiin 1. käsittelyssä.

Tarkistus 25
27 artikla

1. Tämä asetus ei vaikuta sellaisten 
yhteisön säännösten soveltamiseen, joilla 
säännellään sopimukseen perustumattomiin 
velvoitteisiin liittyvää lainvalintaa 
erityisissä asioissa.

Tämä asetus ei vaikuta sellaisten 
Euroopan yhteisöjen toimielinten
säännösten soveltamiseen tai antamiseen:

a) joilla säännellään sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin liittyvää 
lainvalintaa erityisissä asioissa,

b) joissa asetetaan sääntöjä, joita 
sovelletaan riippumatta kansallisesta 
laista, jota on tämän asetuksen nojalla 
sovellettava asianomaiseen 
sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen,
c) jotka ovat ristiriidassa oikeuspaikan 
lain tai tämän asetuksen mukaisesti 
määräytyvän lain säännöksen tai 
säännösten soveltamisen kanssa, tai
d) joissa annetaan säännöksiä, joiden 
tarkoituksena on edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, 
siltä osin kuin niitä ei voida soveltaa 
kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen 
mukaisesti määräytyvän lain kanssa. 

Perustelu

Asetuksen on voitava olla voimassa sisämarkkinalainsäädännön rinnalla ja sen on 
haittaamisen sijasta edistettävä sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Erityistä huomiota 
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on kiinnitetty siihen, missä suhteessa asetus on televisio ilman rajoja -direktiiviin ja sähköistä 
kaupankäyntiä koskevaan direktiiviin.

Tämä tarkistus hyväksyttiin 1. käsittelyssä.

Tarkistus 26
30 artikla

Komissio antaa viimeistään … Euroopan 
parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
ehdotuksia tämän asetuksen 
mukauttamiseksi. Kertomuksessa 
tarkastellaan erityisesti 
liikenneonnettomuuksista ja yksityisyyden 
tai henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien 
loukkaamisista, muun muassa 
kunnianloukkauksesta, johtuvia 
sopimukseen perustumattomia 
velvoitteita.

1. Komissio antaa viimeistään … Euroopan 
parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
ehdotuksia tämän asetuksen 
mukauttamiseksi. 

Kertomusta laatiessaan komissio 
kiinnittää erityistä huomiota sen 
vaikutuksiin, miten ulkomaiseen lakiin 
suhtaudutaan eri oikeusjärjestyksissä, 
sekä vahingonkorvauksiin, mukaan 
lukien varoittavien tai rankaisevien 
vahingonkorvausten mahdollisuus 
tietyissä oikeusjärjestyksissä. 
Kertomus sisältää myös analyyttisen 
tutkimuksen siitä, missä laajuudessa 
jäsenvaltioiden tuomioistuimet 
käytännössä soveltavat ulkomaista lakia, 
sekä suosituksia ulkomaisen lain 
soveltamista koskevan yhteisen 
lähestymistavan suotavuudesta.
1a. Kuultuaan laajalti vakuutusalaa, 
henkilövahinkoasioita hoitavia 
asianajajia ja muita asianosaisia komissio 
toimittaa viimeistään ...* Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tieliikenneonnettomuuksiin sovellettavaa 
lakia koskevasta tilanteesta. 
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Kertomukseen on liitettävä tutkimus 
ilmiön laajuudesta ja ongelmista
perusteluineen sekä kattava 
vaikutustenarviointi. Kertomus sisältää 
tarvittaessa tämän asetuksen tarkistamista 
ja/tai alakohtaisen lainsäädännön 
hyväksymistä koskevia ehdotuksia. 
Kertomusta laatiessaan komissio tekee 
yhteistyötä kansainvälistä yksityisoikeutta 
käsittelevän Haagin konferenssin, 
vakuutusalan, henkilövahinkoasioita 
hoitavien asianajajien ja muiden 
asianosaisten kanssa ja tarkastelee
mahdollisuutta ajantasaistaa 
tieliikenneonnettomuuksiin 
sovellettavasta laista 4 päivänä 
toukokuuta 1971 tehtyä Haagin 
yleissopimusta tai liittyä siihen
vaihtoehtoisesti taikka alakohtaisen 
lainsäädännön esittämisen ohella.
** Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

Perustelu

Neuvoston esittämä uudelleentarkastelulauseke ei ole riittävän kattava eikä yksityiskohtainen. 
Tämä tarkistus perustuu paljolti 1. käsittelyn tarkistukseen, mutta on yksityiskohtaisempi, 
jotta neuvoston kanssa päästäisiin sopimukseen.
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PERUSTELUT

Esittelijä on tutkinut neuvoston yhteistä kantaa huolella. Hän arvostaa sitä, että neuvosto –
samoin kuin komissio – on ottanut huomioon parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan ja 
että monet parlamentin tarkistuksista näkyvät yhteisessä kannassa tavalla tai toisella.

Valmistellessaan suositusluonnosta toiseen käsittelyyn esittelijä on kuitenkin pitänyt mielessä, 
että parlamentin kanta hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä reilulla äänienemmistöllä. Hän 
haluaa kiinnittää huomion erityisesti siihen, kuinka tärkeänä jäsenet pitivät 
tieliikenneonnettomuuksiin ja yksityisyyden tai henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien 
loukkauksiin liittyviä säännöksiä. Hän on näin ollen päättänyt jatkaa painostusta, jotta näitä 
asioita koskevat säännökset sisällytettäisiin asetukseen.

Mitä tulee yksityisyyteen tai henkilöllisyyteen liittyviin oikeuksiin, esittelijä on pettynyt, 
koska komissio päätti poistaa niitä koskevat säännökset muutetusta ehdotuksestaan. Esittelijä 
on tietoinen neuvoston poliittisista vaikeuksista ja ymmärtää niitä, mutta hän katsoo kuitenkin 
olevan asianmukaista, että hän säilyttää parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset, jotta 
parlamentti voi pohtia edelleen tätä tärkeää aihetta ja mahdollisesti muita vaihtoehtoja.

Mitä tulee tieliikenneonnettomuuksiin, esittelijä arvostaa neuvoston halukkuutta patistaa 
komissio ottamaan asia esille, mutta katsoo, että uudelleentarkastelulausekkeessa tarvitaan 
selkeämpää lähestymistapaa. Hän katsoo myös, että asianosaisia on kuultava enemmän ja 
paremmin ja että nyt kun yhteisö on matkalla Haagin konferenssin osapuoleksi, yhteisön on 
aika koordinoida kansainvälistä yksityisoikeutta koskevat toimensa enemmän sen mukaisesti.
Esittelijä katsoo myös, että henkilövahinkoa koskevia vahingonkorvaustapauksia voidaan 
aivan hyvin säädellä Rooma II -asetuksessa, ja on esittänyt uutta ratkaisua, joka on 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn pyrkimysten mukainen ja jolla pyritään saavuttamaan 
sopimus neuvoston kanssa.

Lisäksi esittelijä katsoo edelleen, että vilpillistä kilpailua ja ympäristövahinkoja koskevat 
säännökset olisi poistettava syistä, jotka esitetään kyseisten tarkistusten perusteluissa.

Mitä tulee Rooma II:n ja muiden yhteisön välineiden suhteeseen, esittelijä voi vain viitata
siihen, mitä hän totesi ensimmäisen käsittelyn mietinnön perusteluissa: "esittelijä on nähnyt 
suurta vaivaa erityisesti sen varmistamiseksi, että asetus voi olla voimassa 
sisämarkkinalainsäädännön rinnalla ja että se haittaamisen sijasta edistää sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, missä suhteessa asetus on 
televisio ilman rajoja -direktiiviin ja sähköistä kaupankäyntiä koskevaan direktiiviin. Esittelijä 
on halunnut ehdottomasti ehdottaa perusteltua kokonaisvaltaista lähestymistapaa, koska sen 
ansiosta voidaan välttää sekaannusta aiheuttavien poikkeusten ja erityisjärjestelyjen tarve nyt 
ja tulevaisuudessa, sillä ne vain tekevät lainsäädännöstä monimutkaisemman ja vähemmän 
läpinäkyvän."

Muilta osin suositusluonnoksessa esitetyt tarkistukset perusteluineen puhuvat puolestaan.


