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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban).  Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó 
jogról („Róma II.”) szóló európai parlamenti és tanácsi  rendelet elfogadása tekintetében
(9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (9751/7/2006 – C6-0317/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára vonatkozó 
első olvasatbeli álláspontjára1 (COM(2003)0427)2 vonatkozó álláspontjára,

– a Bizottság javaslatához fűzött módosításokra (COM(2006)0083),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel  a Jogi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6–0000/2006),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(7) preambulumbekezdés

(7) E rendelet tárgyi hatályának és 
rendelkezéseinek összhangban kell lenniük 
a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 
2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi 
rendelettel (Brüsszel I) és a szerződéses 
kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról 
szóló, 1980. évi Római Egyezménnyel.

(7) E rendelet tárgyi hatályának és 
rendelkezéseinek összhangban kell lenniük 
a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 
2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi 
rendelettel (Brüsszel I), a szerződéses 
kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról 
szóló, 1980. évi Római Egyezménnyel és a 
szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról szóló jövőbeli 
rendelettel („Róma 1.)

  
1 HL C 157 E. 2006.7.6., 370. o..
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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Indokolás

Magától értetődik, hogy a rendeletnek összahangban kell lennie az 1980. évi Római 
Egyezmény mellett – amely, mivel Dánia nem vesz részt a rendelet elfogadásában, és az 
Egyesült Királyság a kimaradást választotta, továbbra is érvényben marad (legalábbis 
egyelőre) – a Róma I projekt keretében elfogadás alatt álló új rendelettel is. Ez a módosítás 
megfelel az első olvasat során elfogadott egyik módosításnak.

Módosítás: 2
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) A közösségi jog összhangjának 
biztosítása megköveteli, hogy e rendelet ne 
sértse az alkalmazandó jogra vonatkozó, 
vagy arra hatást gyakoroló azon 
rendelkezéseket, melyeket e rendelettől 
eltérő olyan másodlagos jogi eszközök 
tartalmaznak, mint az egyedi ügyekre 
vonatkozó kollíziós szabályok, a közösségi 
eredetű kötelező szabályok és a belső piac 
jogi alapelvei. E rendelet ennek 
következtében előmozdítja a belső piac 
megfelelő működését, különösen a javak 
és szolgáltatások szabad mozgását.

Indokolás

Ezt az első olvasatban elfogadott módosítást, amely a Bizottság eredeti javaslatának (19) 
preambulumbekezdésén alapul, a 27. cikk módosításával együtt kell olvasni.  Lényeges, hogy 
e rendelet szabályai nem akadályozhatják a belső piac megfelelő működését.

Módosítás: 3
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) Az e rendeletben meghatározott 
jogütközési  szabályok az objektív 
felelősségen alapuló kötelezettségekre is 
alkalmazandók, a kapcsoló tényezőkre 
vonatkozó harmonizált szabályok pedig a 
jogellenes károkozásért való 
felelősségvállalási képességre is 
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alkalmazandók.

Indokolás

Különösen (de nem csupán) a jármű tulajdonosának objektív felelősségén alapuló közlekedési 
balesetekből származó kötelezettségek tekintetében fontos egyértelművé tenni, hogy az 
összeütközési szabályok az objektív felelősségre is vonatkoznak.  Azt is érdemes világossá 
tenni, hogy a kapcsolódó tényezőkre vonatkozó harmonizált szabályok a jogellenes 
károkozásért való felelősségvállalási képességre is alkalmazandók. Ezt a módosítást az első 
olvasat során elfogadták.

Módosítás: 4
(12a) preambulumbekezdés (új)

(12a) Ugyanakkor a verseny torzulásának 
elkerülésére vonatkozó igényt és a 
jogbiztonsággal kapcsolatos követelményt 
össze kell hangolni az igazságtételre 
vonatkozó igénnyel az egyedi esetekben, 
és ezért a bíróságoknak mérlegelési 
szabadsággal kell rendelkezniük. 

Indokolás

A szabályokba némi rugalmasságot kell beépíteni annak érdekében, hogy a bíróságok 
igazságot szolgáltathassanak az egyedi ügyekben. A mérlegelési lehetőség biztosítására a 
bíróságok már ma is alkalmazzák az „eljárási" besorolást.  Jobb, és a jogbiztonságra 
vonatkozó igénynek jobban megfelel, ha a bíróságokat nyíltan felruházzák bizonyos 
korlátozott mérlegelési jogokkal. Ez a módosítás az első olvasat során elfogadott egyik 
módosításon alapul.

Módosítás: 5
(19) preambulumbekezdés

(19) A 6. cikkben foglalt különös szabály 
nem képez kivételt a 4. cikk (1) 
bekezdésében foglalt általános szabály 
alól, hanem egyértelművé teszi azt. A 
tisztességtelen versennyel összefüggő 
esetekben a kollíziós szabálynak 
biztosítania kell a verseny résztvevőinek, a 
fogyasztóknak és általában a 

törölve
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nyilvánosságnak a védelmét, valamint a 
piacgazdaság megfelelő működését. Az 
azon ország jogával való kapcsolat, 
amelyben a versenyviszonyok vagy a 
fogyasztók kollektív érdekei érintettek 
vagy érintettek lehetnek, általában 
megfelel ezen céloknak. 

Indokolás

Úgy véljük, hogy ez az általános szabály tökéletesen alkalmazható a tisztességtelen versennyel 
kapcsolatos ügyekben is. Emellett a (20) és (21) preambulumbekezdésekben a Tanács 
egyértelművé teszi, hogy „Tisztességtelen verseny és a versenyt korlátozó lépések” alatt a 
nemzeti és közösségi versenyjog, különösen a Szerződés 81. és 82 cikkének megsértését érti.  
Ugyanakkor felülvizsgált javaslatában (COM(2006)83 végleges) a Bizottság meglehetősen 
eltérő álláspontot képviselt a „tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatból eredő nem 
szerződéses kötelezettségekre” vonatkozó szabály létrehozásával. A fenti szabály az általános 
szabály alkalmazásával a versenyellenes eljárásokat a Szerződés 81. és 82. cikkének hatálya 
alá sorolta, az EK trösztellenes szabályainak megsértéséből eredő kártérítési eljárásokról 
szóló zöld könyvről szóló jelenlegi vita alapján, amelynek eredményeként „a Bizottság az 
együttdöntési eljárás során eltérő megoldást támogathat”. A Tanács közös álláspontjában 
megfogalmazott megközelítés csökkentené a Bizottság kezdeményezési jogát, és megelőzné a 
Parlament tanácskozásait a speciálisan a versenyjogra vonatkozó jövőbeli bizottsági 
jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban. Megjegyezzük, hogy ezt a módosítást az első olvasat 
során elfogadták.

Módosítás: 6
(20) preambulumbekezdés

(20) A 6. cikk (3) bekezdésében foglalt, a 
versenykorlátozásokból származó 
szerződésen kívüli kötelmeknek 
magukban kell foglalniuk mind a nemzeti, 
mind a közösségi versenyjog megsértését. 
Az ilyen szerződésen kívüli kötelmi 
viszonyok esetében alkalmazandó jognak 
azon ország jogának kell lennie, amelynek 
piacára a korlátozás hatással van vagy 
hatással lehet, amennyiben ezen hatás 
közvetlen és jelentős. Amennyiben a kár 
több mint egy országban következik be, 
ezen országok bármelyike jogának 
alkalmazását az adott országban 
bekövetkezett kárra kell korlátozni.

törölve
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Indokolás

Lásd a (19) preambulumbekezdés indokolását.

Módosítás: 7
(21) preambulumbekezdés

(21) A 6. cikk (3) bekezdésének hatálya 
alá tartozó esetek például azon tilalmak, 
amelyek a vállalkozások közötti olyan 
megállapodásokra, vállalkozások 
társulásai által hozott olyan döntésekre és 
a vállalkozások olyan összehangolt 
magatartására vonatkoznak, amelyek 
célja vagy hatása a verseny 
megakadályozása, korlátozása vagy 
torzítása valamely tagállamban vagy a 
belső piacon, valamint a piaci 
erőfölénnyel való visszaélés tilalma 
valamely tagállamban vagy a belső 
piacon.

törölve

Indokolás

Lásd a (19) preambulumbekezdés indokolását.

Módosítás: 8
(22) preambulumbekezdés

(22) A környezeti károk tekintetében a 
Szerződés 174. cikke — amely kimondja, 
hogy az elővigyázatosság és a megelőzés 
elve, a környezeti károk elsődlegesen a 
forrásuknál történő elhárításának elve, 
valamint a „szennyező fizet” elv alapján 
magas szintű védelmet kell biztosítani —
teljes mértékben indokolttá teszi a 
károsult személy javára történő 
megkülönböztetés elvének alkalmazását. 
Azt a kérdést, hogy a kártérítést követelő 
személy mikor választhatja meg az 
alkalmazandó jogot, azon bíróság szerinti 
tagállam jogának megfelelően kell 
meghatározni, amelyben a megkeresett 
bíróság található.

törölve
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Indokolás

Úgy véljük, hogy ez az általános szabály tökéletesen alkalmazható a környezeti károkkal 
kapcsolatos ügyekben is.  Ugyanakkor bizonytalan, hogy mit értenek „környezeti károk”alatt, 
ennek a rendeletnek pedig kizárólag az alkalmazandó joggal kell foglalkoznia, és nem a 
környezeti felelősséggel kapcsolatos dologi jogra. Amennyiben a „környezet károsításával” 
kapcsolatban sajátos szabályok létrehozása válik szükségessé, a szöveghez magyarázó 
záradékot kell csatolni. Ez a módosítás megfelel az első olvasat során elfogadott egyik 
módosításnak.

Módosítás: 9
(25a) preambulumbekezdés (új)

(25a) Ami a magánélethez fűződő és a 
személyiségi jogokat illeti, ez a rendelet 
nem gátolja a tagállamokat abban, hogy a 
sajtószabadságra és a médiában 
érvényesülő véleménynyilvánítási 
szabadságra vonatkozó alkotmányos 
szabályaikat alkalmazzák.  Annak az 
országnak, ahol a kár leglényegesebb 
eleme vagy elemei megvalósulnak, vagy 
valószínűleg megvalósulnak, azt az 
országot kell tekinteni, amelyre a 
közzététel vagy műsorszórás főként 
irányul, illetve – ha ez nem nyilvánvaló –
azt az országot, ahol a szerkesztői 
ellenőrzést gyakorolják, és ezen ország 
jogát kell alkalmazni.  Azt az országot, 
amelyre a közzététel vagy a műsorszórás 
irányul, különösen olyan tényezők alapján 
kell meghatározni, mint a közzététel vagy 
közvetítés nyelve, az értékesítés volumene 
vagy a közönség mérete egy adott 
országban a teljes értékesítési volumen, 
illetve teljes közönségméret arányában, 
illetve e tényezők kombinációja alapján.
Hasonló megfontolások alkalmazandók az 
Interneten és egyéb elektronikus 
hálózatokon történő közzététel esetén.

Indokolás

Amennyiben a Bizottság módosított javaslatában és a Tanács közös álláspontjában lemond az 
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alkalmazandó jognak a magánélethez fűződő jogokra és a személyiségi jogokra való 
kiterjesztéséről, az előadó úgy véli, hogy ezt a kérdést nem szabad megkerülni. Az előadó úgy 
véli, hogy a Parlament első olvasat során kialakított álláspontja érzékeny megközelítést 
képvisel, amely összhangban áll a C-68/93 Fiona Shevill és mások ügyével [1995] ECR I-415.  
A szabályt olyan helyzetekre dolgozták ki, amelyekben közelebbi kapcsolatot lehet feltételezni 
a közzététel vagy közvetítés elsődleges helyéül szolgáló országgal.  Ez nagyobb 
jogbiztonságot teremt majd a kiadók és műsorszolgáltatók számára, és olyan előremutató 
szabályt jelent majd, amely minden kiadványra érvényes lesz, az interneten megjelent 
kiadványokat is beleértve.

Módosítás: 10
(28) preambulumbekezdés

(28) A felek szándékainak tiszteletben 
tartása, és a jogbiztonság érdekében a felek 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
kifejezetten megválaszthassák a 
szerződésen kívüli kötelmekre 
alkalmazandó jogot. A gyengébb felek 
védelmében a választást bizonyos 
feltételekhez kell kötni.

(28) A felek szándékainak tiszteletben 
tartása, és a jogbiztonság érdekében a felek 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
kifejezetten megválaszthassák a 
szerződésen kívüli kötelmekre 
alkalmazandó jogot. A gyengébb felek 
védelmében a választást bizonyos 
feltételekhez kell kötni.
Továbbá tiszteletben kell tartani a felek 
szándékát azokban az esetekben, 
amelyekben a jogellenes károkozással 
kapcsolatban alkalmazandó jog 
kiválasztása a bíróságra bízható.

Indokolás

Tiszteletben kell tartani a felek önállóságát azokban az esetekben, amelyekben az 
alkalmazandó jog kiválasztását a bíróságra lehet bízni. Ez a módosítás megfelel az első 
olvasat során elfogadott egyik módosításnak.

Módosítás: 11
(29a) preambulumbekezdés (új)

(29a) Megfelelő nyilvánvalóvá tenni, hogy 
a személyi sérüléssel kapcsolatos 
ügyekben a kártérítés számszerűsítése 
során az eljáró bíróságnak a restitutio in 
integrum (eredeti állapot helyreállítása) 
alapelvét kell alkalmaznia, tekintettel a 
sértett aktuális körülményeire a szokásos 
tartózkodási helyéül szolgáló országban. 
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Ennek különösen a kezelés utáni 
költségekre és az orvosi ellátásra kell 
kiterjednie.

Indokolás

Mivel a Tanács elutasította a Parlament első olvasat során elfogadott módosításait, amelynek 
célja, hogy a közlekedési balesetek esetén a követelés értékét a sértett országának joga 
alapján számítsák ki, az előadó két új módosítást fogalmazott meg (egyet a bevezető 
hivatkozáshoz, egyet pedig a hatályba léptető záradékhoz), amelyekkel ugyanazt az eredményt 
kívánja elérni, különböző módon.  Mivel a rendeletet több kritika érte amiatt, hogy eredetileg 
a közlekedési balesetekre korlátozódott volna, az előadó kiterjesztette a rendelkezéseket a 
személyi sérülésekkel járó balesetekre is. 

Személyi sérülések esetén létfontosságú figyelembe venni a sértett aktuális körülményeit a 
szokásos tartózkodási helyéül szolgáló országban: az ápolás, az ápolók, az orvosi utókezelés 
stb. költségeit.  E rendelkezés segítségével a személyek szabad áramlását a belső piacon 
vonzóbbá lehet tenni a polgárok számára, ugyanakkor demonstrálni lehet, hogy az 
aggodalmaikat figyelembe veszik. A rendelkezés segítségével elkerülhető, hogy a baleset 
sértettjének szokásos lakhelyéül szolgáló ország társadalombiztosítására és a segélyalapjaira 
felesleges és jogtalan teher nehezedjen.

A módosítás célja a Tanáccsal való megegyezés elősegítése.

Módosítás: 12
(30a) preambulumbekezdés (új)

(30a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
felek és a bíróság megfelelően figyelembe 
tudja venni az alkalmazandó jog kérdését, 
a felek számára kötelezővé kellene tenni, 
hogy a perkeletkeztető dokumentumban 
az erre adott védekezésben tájékoztassák a 
bíróságot az arról jogról vagy jogokról, 
amelyet a kereset egészére, vagy bármely 
részére alkalmazandónak tekintenek.

Indokolás

Ez az egyszerű, az első olvasat módosításaiban javasolt előírás biztosítja, hogy az 
alkalmazandó jog kérdését a felek és a bíróság egyaránt megfelelően figyelembe veszik, 
ezáltal hozzájárulva a jogbiztonság megteremtéséhez.
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Módosítás: 13
(31) preambulumbekezdés

(31) El kell kerülni azt a helyzetet, amikor 
a kollíziós szabályok több jogi eszközben 
találhatók és az ilyen szabályok között 
eltérések mutatkoznak. Ez a rendelet 
ugyanakkor nem zárja ki a szerződésen 
kívüli kötelmi viszonyokra vonatkozó 
kollíziós szabályok felvételének 
lehetőségét a közösségi jogi 
rendelkezésekbe egyedi ügyek 
tekintetében.

(31) El kell kerülni azt a helyzetet, amikor 
a kollíziós szabályok több jogi eszközben 
találhatók és az ilyen szabályok között 
eltérések mutatkoznak. Ez a rendelet 
ugyanakkor nem zárja ki a szerződésen 
kívüli kötelmi viszonyokra vonatkozó 
kollíziós szabályok felvételének 
lehetőségét a közösségi jogi 
rendelkezésekbe egyedi ügyek 
tekintetében.

E rendelet nem sértheti azon egyéb jogi 
eszközök alkalmazását, amelyek a belső 
piac megfelelő működésének elősegítését 
szolgáló rendelkezéseket határoznak meg, 
amennyiben azok nem alkalmazhatók az e 
rendelet szabályai által kijelölt joggal 
összefüggésben.

Indokolás

Lásd az új (7a) preambulumbekezdést és a 27. cikk módosítását.

Módosítás: 14
1. cikk (2) bekezdés g) pont

g) a magánélet és a személyiségi jogok —
többek között a jó hírnév — megsértéséből 
eredő szerződésen kívüli kötelmi 
viszonyok.

törölve

Indokolás

Lásd a (25a) preambulumbekezdés indokolását.

Módosítás: 15
1. cikk (3) bekezdés

(3) A 21. és 22. cikk sérelme nélkül e 
rendelet a bizonyításra és az eljárási 
kérdésekre nem alkalmazandó.

(3) A 15a., 15b., 21., 21a. és 22. cikk 
sérelme nélkül e rendelet a bizonyításra és 
az eljárási kérdésekre nem alkalmazandó.
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Indokolás

Ezt a módosítást a 15a., 15b. és 21a. cikkekhez, valamint a (29a) és (30a) 
preambulumbekezdésekhez fűzött módosításokkal együtt kell olvasni.

Módosítás: 16
4. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Az alkalmazandó jog kérdésének 
megoldása során az eljáró bíróságnak 
figyelembe kell vennie a biztonságra, 
kiszámíthatóságra és az ítéletek 
egységességére vonatkozó jogos igényeket, 
valamint az alkalmazandó küldöldi jog 
mögött álló politikákat és e jog 
alkalmazásának következményeit.

Indokolás

Ennek az első olvasat módosításainak részeként benyújtott rendelkezésnek a célja, hogy 
mérlegelési jogot biztosítson a bíróságoknak annak a megoldásnak a kiválasztására, amely a 
legjobban illeszkedik a sértett számára történő igazságszolgáltatásra vonatozó igényhez és a 
felek jogos elvárásaihoz.

Módosítás: 17
6. cikk

6. cikk törölve
Tisztességtelen verseny és a szabad 
versenyt korlátozó cselekmények

(1) A tisztességtelen versenyt megvalósító 
cselekményből eredő szerződésen kívüli 
kötelmekre alkalmazandó jog azon ország 
joga, amelyben az a versenyviszonyokat 
vagy a fogyasztók kollektív érdekeit sérti 
vagy sértheti.
(2) Amennyiben a tisztességtelen versenyt 
megvalósító cselekmény a verseny 
kizárólag egy meghatározott 
résztvevőjének érdekeit sérti, akkor a 4. 
cikket kell alkalmazni.
(3) A verseny korlátozásából eredő 
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szerződésen kívüli kötelmekre 
alkalmazandó jog annak az országnak a 
joga, amelynek piacára a korlátozás 
hatással van, vagy hatással lehet.
(4) Az e cikk szerint alkalmazandó jogtól 
nem lehet a 14. cikk szerint megállapodás 
útján eltérni.

Indokolás

Lásd a (19) preambulumbekezdés indokolását.

Módosítás: 18
7. cikk

7. cikk törölve
Környezeti károk

A környezeti károkból vagy az ilyen 
károkból eredő, személyeket ért vagy 
dolgokban okozott károkból eredő 
szerződésen kívüli kötelezettségekre 
alkalmazandó jogot a 4. cikk (1) 
bekezdésének alkalmazásával kell 
meghatározni, kivéve, ha a kártérítést 
követelő személy úgy dönt, hogy 
követelését annak az országnak a jogára 
alapozza, amelyben a károkozó esemény 
bekövetkezett.

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés indokolását.

Módosítás: 19
7a. cikk (új)

7a. cikk
A magánélet védelméhez fűződő jog és a 

személyiségi jogok megsértése
(1) A magánélet védelméhez fűződő jog, 
vagy a személyhez fűződő jogok 
megsértéséből eredő szerződésen kívüli 
kötelezettségre irányadó jog tekintetében 
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annak az országnak a jogát kell 
alkalmazni, ahol a veszteség vagy kár 
leglényegesebb eleme vagy elemei 
megvalósulnak, vagy valószínűleg 
megvalósulnak. 
Ha a jogsértés nyomtatott anyag 
közzétételéből vagy műsorszórásból ered, 
azon országnak, ahol a kár 
leglényegesebb eleme vagy elemei 
megvalósulnak, vagy valószínűleg 
megvalósulnak, azt az országot kell 
tekinteni, amelyre a közzététel vagy a 
műsorszórás főként irányul, illetve – ha ez 
nem nyilvánvaló – azt az országot, ahol a 
szerkesztői ellenőrzést gyakorolják, és 
ezen ország jogát kell alkalmazni. Azt az 
országot, amelyre a közzététel vagy a 
műsorszórás irányul, különösen olyan 
tényezők alapján kell meghatározni, mint 
a közzététel vagy közvetítés nyelve, az 
értékesítés volumene vagy a közönség 
mérete egy adott országban a teljes 
értékesítési volumen, illetve teljes 
közönségméret arányában, illetve e 
tényezők kombinációja alapján.
E rendelkezést az Interneten és egyéb 
elektronikus hálózatokon történő 
közzétételre megfelelően alkalmazni kell.
(2) A válaszadás jogára, vagy ezzel 
egyenértékű intézkedésekre és a kiadóval 
vagy műsorszolgáltatóval szemben a 
kiadvány vagy műsor tartalmával 
kapcsolatban meghozott bármely 
megelőző intézkedésre vagy tiltó bírósági 
végzésre irányadó jog annak az országnak 
a joga, amelyben a kiadó vagy a 
műsorszolgáltató szokásos tartózkodási 
helye van.
(3) A (2) bekezdés alkalmazandó a 
magánélet védelméhez fűződő jog vagy a 
személyhez fűződő jogoknak a személyes 
adatok kezeléséből eredő megsértésére is.
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Indokolás

Lásd a (25a) preambulumbekezdés indokolását.

Továbbá a kötelező kártérítésről szóló második bekezdés a Bizottság eredeti javaslatán 
alapul, de annál sokkal realisztikusabb, mivel az ilyen kártérítést gyorsan kell kifizetni és 
természetéből adódóan átmeneti jellegű.

A (3) bekezdés célja az eredeti rendeletre irányuló javaslatban észlelt hézag kitöltése. 

Ez a módosítás megfelel az első olvasat során elfogadott egyik módosításnak.

Módosítás: 20
8. cikk (3) bekezdés

(3) Az e cikk szerint alkalmazandó jogtól 
nem lehet a 14. cikk szerint megállapodás 
útján eltérni.

törölve

Indokolás

A Parlament első olvasat során elfogadott állásfoglalását tükrözi.

Módosítás: 21
15a. cikk (új)

15a. cikk
Az alkalmazandó joggal kapcsolatos viták
Bármely peres fél, aki e rendelet hatálya 
alá tartozó keresetet vagy viszontkereset 
nyújt be nemzeti bírósághoz, a keresetben 
vagy más egyenértékű perkeletkeztető 
dokumentumba foglalt egyszerű 
nyilatkozattal értesíti a bíróságot és 
bármely más felet a peres fél által a 
kereset egészére vagy bármely részére 
alkalmazandónak tekintett jogról vagy 
jogokról.

Indokolás

Ez az egyszerű, az első olvasat módosításaiban javasolt előírás biztosítja, hogy az 
alkalmazandó jog kérdését a felek és a bíróság egyaránt megfelelően figyelembe veszik, 
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ezáltal hozzájárulva a jogbiztonság megteremtéséhez.

Módosítás: 22
15b. cikk (új)

15b. cikk
A külföldi jog tartalmának megállapítása

(1) Az eljáró bíróság hivatalból 
meghatározza a külföldi jog tartalmát.   
Ehhez szükséges lehet a felek 
közreműködése.
(2) Ha nem lehetséges a külföldi jog 
tartalmának megállapítása és a felek erről 
megállapodnak, az eljáró bíróság 
országának joga alkalmazandó.

Indokolás

Ez az első olvasat során beterjesztett magyarázat biztosítja, hogy az bíróságok a külföldi jog 
alkalmazása során EU-szerte egységesebb megközelítést alkalmaznak.

Módosítás: 23
21a. cikk (új)

21a. cikk
Károk

(29a) A személyi sérüléssel kapcsolatos 
ügyekben a kártérítés számszerűsítése 
során az illetékes bíróságnak a restitutio 
in integrum (eredeti állapot helyreállítása) 
alapelvét kell alkalmaznia, tekintettel a 
sértett aktuális körülményeire a szokásos 
tartózkodási helyéül szolgáló országban.

Indokolás

Lásd a (29a) preambulumbekezdés indokolását.

Módosítás: 24
26. cikk

Az e rendelet szerint meghatározott jog (1) Az e rendelet szerint meghatározott jog 
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valamely rendelkezésének alkalmazását 
csak abban az esetben lehet megtagadni, ha 
az ilyen alkalmazás nyilvánvalóan 
összeegyeztethetetlen a fórum 
közrendjével. 

valamely rendelkezésének alkalmazását 
csak abban az esetben lehet megtagadni, ha 
az ilyen alkalmazás nyilvánvalóan 
összeegyeztethetetlen a fórum 
közrendjével. 

(1a) Egy adott ország e rendelet által 
meghatározott joga szabályának 
alkalmazása megtagadható és/vagy a 
fórum joga alkalmazandó különösen 
akkor, ha ez az alkalmazás sértené azokat 
az alapvető jogokat és szabadságokat, 
amelyeket az Emberi Jogok Európai 
Egyezménye, a nemzeti alkotmányok 
rendelkezései valamint a nemzetközi 
humanitárius jog tartalmaz.
(3)Ezenfelül, az e rendelet által kijelölt jog 
olyan rendelkezésének alkalmazása, 
amely nem kártérítés jellegű kártalanítás 
kiszabását jelentené, mint amilyen az 
elrettentő vagy megtorló jellegű kártérítés, 
a fórum közrendjével („ordre public”)
ellentétesnek tekinthető. 

Indokolás

A második bekezdés célja a közrend fogalmának közösségi szintű tisztázása.

Ami a harmadik bekezdést illeti, a károkozás feltűnő jogellenessége vagy megtorló jellege 
ösztönözheti a forum shopping-ot, és ezért a felülvizsgálati záradék a Bizottság részéről 
magában foglal egy kötelezettségvállalást a károk kérdésének ebben az összefüggésben 
történő felülvizsgálatára a rendelet végrehajtásának felülvizsgálatakor.

Ezt a módosítást az első olvasat során elfogadták.

Módosítás: 25
27. cikk

E rendelet nem érinti az olyan közösségi 
jogi rendelkezések alkalmazását, amelyek 
egy adott kérdéssel kapcsolatban a 
szerződésen kívüli kötelmek tekintetében 
irányadó kollíziós szabályokat írnak elő.

E rendelet nem érinti az olyan közösségi 
jogi rendelkezések alkalmazását, amelyek 
egy adott kérdéssel kapcsolatban a 
szerződésen kívüli kötelmek tekintetében 
irányadó kollíziós szabályokat írnak elő:
a) az egyedi ügyekkel kapcsolatban 
jogütközési szabályokat állapít meg a 
szerződésen kívüli kötelezettségekre; vagy
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b) olyan szabályokat állapít meg, amelyek 
a szerződésen kívüli kötelezettségre 
vonatkozó nemzeti jogtól függetlenül 
alkalmazandók e rendelet erejénél fogva; 
vagy
c) megakadályozzák a fórum joga, vagy az 
e rendelet által kijelölt jog bizonyos 
rendelkezéseinek alkalmazását; vagy
d) olyan rendelkezéseket rögzítenek, 
amelyek hozzájárulnak a belső piac 
megfelelő működéséhez annyiban, hogy 
azokat nem lehet a nemzetközi magánjog 
alapján alkalmazandó joggal 
kapcsolatban alkalmazni.

Indokolás

E rendeletnek együtt kell léteznie a belső piacra vonatkozó jogszabályokkal és elő kell 
mozdítania a belső piac megfelelő működését, ahelyett, hogy hátráltatná azt. Különösen 
megfontolták a rendeletnek a határok nélküli televíziózásról, az e-kereskedelemről és a 
szolgáltatásokról szóló irányelvekhez fűződő kapcsolatát.

Ezt a módosítást az első olvasat során elfogadták.

Módosítás: 26
30. cikk

A Bizottság legkésőbb …-ig jelentést nyújt 
be e rendelet alkalmazásáról az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak. 
Szükség esetén ezt a jelentést a rendelet 
kiigazítására irányuló javaslatok kísérik. A 
jelentés különösen a közlekedési 
balesetekből, valamint a magánélet és a 
személyiségi jogok — többek között a jó 
hírnév — megsértéséből eredő 
szerződésen kívüli kötelmi viszonyokat 
vizsgálja meg.

A Bizottság legkésőbb …-ig jelentést nyújt 
be e rendelet alkalmazásáról az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak. 
Szükség esetén ezt a jelentést a rendelet 
kiigazítására irányuló javaslatok kísérik. 

Jelentése elkészítése során a Bizottság 
különös figyelmet fordít a külföldi jog 
különböző bíróságok általi kezelési módja 
által okozott hatásokra és a kártérítés 
kérdésére, beleértve az elrettentő vagy 
megtorló kártérítések kiszabásának egyes 
joghatóságok szerinti lehetőségét. 



PR\633770HU.doc PE 378.852v01-0021/22 PR\633770HU.doc

HU

A jelentés egy elemző tanulmányt 
tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a 
tagállami bíróságok milyen mértékben 
alkalmazzák a külföldi jogot a 
gyakorlatban, beleértve az annak 
kívánatosságára vonatkozó ajánlásokat, 
hogy a külföldi jogot közös megközelítés 
szerint alkalmazzák.
(1a) Legkésőbb ...** a biztosítási 
ágazattal, a személyi sérülési ügyekben 
eljáró ügyvédekkel és egyéb érdekelt 
felekkel folyatott kiterjedt konzultáció 
után a Bizottság jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, 
valamint az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak a közúti 
balesetekkel kapcsolatban alkalmazandó 
jog helyzetével kapcsolatban. A jelentést a 
jelenség mértékéről és a problémákról 
szóló megalapozott tanulmánynak, 
valamint bővített hatástanulmánynak kell 
kísérnie. Adott esetben a jelentés 
módosításokat javasol a jelen rendelethez, 
és/vagy specifikus jogszabályok 
elfogadását javasolja. A jelentés 
készítésekor a Bizottság szorosan 
együttműködik a hágai nemzetközi 
magánjogi konferenciával, a biztosítási 
ágazattal, a személyi sérülési ügyekben 
eljáró ügyvédekkel és egyéb érdekelt 
felekkel, és megfontolja a közlekedési 
balesetekről szóló 1971. május 4-i Hágai 
Egyezmény modernizálását, illetve a 
specifikus jogszabályok alternatívájaként 
vagy kiegészítéseként az ahhoz való 
csatlakozást.
**Két évvel a rendelet hatályba lépése 
után.

Indokolás

A Tanács által javasolt felülvizsgálati záradék nem elégséges és nem elég specifikus. A 
módosítás alapjául az első olvasat során elfogadott módosítás szolgál, de részletesebb a 
Tanáccsal való megállapodás elérése érdekében.
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INDOKOLÁS

Az előadó kellő óvatossággal vizsgálta meg a Tanács közös álláspontját.  Az előadó értékeli a 
Tanács – és a Bizottság – által a Parlament első olvasatban elfogadott véleményének szentelt 
figyelmét, és hogy a Parlament számos módosítása valamilyen módon belekerült a közös 
álláspont szövegébe. 

Ugyanakkor az ajánlástervezet második olvasatra való előkészítésekor az előadó nem 
hagyhatta figyelmen kívül, hogy az első olvasatban a véleményt a Parlament elsöprő 
többséggel hagyta jóvá.  Különösen arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a tagállamok 
komoly figyelmet szenteltek a közúti balesetekkel, valamint a személyiségi és magánélethez 
fűződő jogok megsértésével kapcsolatos rendelkezésekre. A fentiek fényében az előadó úgy 
határozott, hogy ragaszkodik a megfelelő rendelkezések beillesztéséhez a végleges rendeletbe.

Ami a személyiségi és magánélethez fűződő jogokat illeti, az előadó csalódottságát fejezi ki
amiatt, hogy a Bizottság módosított javaslatából visszavonta az ezekkel kapcsolatos 
rendelkezéseket.  Tisztában van a Tanács politikai nehézségeivel és megérti azokat, azonban 
úgy véli, hogy helyes és megfelelő fenntartania a Parlament első olvasatbeli módosításait 
annak érdekében, hogy a Parlamentnek lehetősége nyíljon e fontos kérdés további 
mérlegelésére és más vélemények esetleges megfontolására.

A közúti balesetek kérdésének vonatkozásában az előadó nagyra értékeli a Tanács azzal 
kapcsolatos hajlandóságát, hogy a Bizottságra bízza az ügyet, de úgy véli, hogy a 
felülvizsgálati záradékban fókuszáltabb megközelítésre van szükség. Emellett úgy véli, hogy 
több és jobb konzultációra van szükség az érdekelt felekkel, valamint most, hogy a Közösség 
a Hágai Konferenciához való csatlakozás stádiumában van, elérkezett az ideje annak, hogy a 
Közösség a nemzetközi magánjog területén végzett tevékenységeit szorosabban koordinálja 
ezzel a testülettel.   Továbbá úgy véli, hogy a személyi sérülésekkel kapcsolatos ügyek 
kérdését megfelelően lehet szabályozni a Róma II. rendelettel, és a Parlament első olvasatbeli 
szándékaival összhangban új megoldást javasol a Tanáccsal való megállapodás érdekében.

Emellett az előadó továbbra is úgy véli, hogy a tisztességtelen versenyre és a környezeti 
károkra vonatkozó speciális rendelkezéseket törölni kell a rendelet szövegéből a vonatkozó 
módosításokhoz fűzött indokolások alapján.   

Ami a Róma II. rendelet és a többi közösségi eszköz közötti viszonyt illeti, az előadó csak 
idézni tudja az első olvasatról szóló jelentés indokolását, nevezetesen hogy „az előadó komoly 
erőfeszítéseket tett annak biztosítására, hogy a rendelet együtt kell létezhessen a belső piacra 
vonatkozó jogszabályokkal és előmozdítsa a belső piac megfelelő működését, ahelyett, hogy 
hátráltatná azt. Különösen megfontolták a rendeletnek a határok nélküli televíziózásról és az 
e-kereskedelemről szóló irányelvekhez fűződő kapcsolatát. Az előadó megalapozott, átfogó 
megközelítést kíván javasolni, amely szükségtelenné teszi a zavaró kivételeket és különleges 
intézkedéseket a jelenben és a jövőben egyaránt, mivel ezek csak bonyolultabbá és kevésbé 
átláthatóvá teszik a jogszabályt.
Ami a többit illeti, a jelentéstervezetben szereplő módosítások indokolásaikkal együtt 
önmagukért beszélnek.


