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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

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

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

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

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

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

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

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

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



PR\633770SK.doc PE 378.852v01-003/21 PR\633770SK.doc

SK

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA ......................................................................................................21



PR\633770SK.doc PE 378.852v01-004/21 PR\633770SK.doc

SK



PR\633770SK.doc PE 378.852v01-005/21 PR\633770SK.doc

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („RÍM II“)
(9751/7/2006 – C6-0317/2006 –2003/0168 (COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (9751/7/2006 – C6-0317/2006),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2003)0427)2,

– so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2006)0083,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre právne veci (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 7

(7) Vecná pôsobnosť a ustanovenie tohto 
nariadenia by mali byť zlučiteľné s 
nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. 
decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a 
výkone rozsudkov v občianskych a 
obchodných veciach2 (Brusel I) a Rímskym 
dohovorom o rozhodnom práve pre 
zmluvné záväzky.

(7) Vecná pôsobnosť a ustanovenia tohto 
nariadenia by mali byť zlučiteľné s 
nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. 
decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a 
výkone rozsudkov v občianskych a 
obchodných veciach (Brusel I), Rímskym 
dohovorom o rozhodnom práve pre 
zmluvné záväzky a budúcim nariadením o 
rozhodnom práve pre mimozmluvné 
záväzky (Rím I).

  
1 Ú. v. C 157 (E), 6.7.2006, str. 370.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Je samozrejmé, že nariadenie by malo byť nielen v súlade s Rímskym dohovorom z roku 1980 
– ktorý bude platiť aj naďalej preto, že Dánsko sa nezúčastňuje na prijímaní nariadenia a 
Spojené kráľovstvo sa rozhodlo, že Rím I nebude, aspoň zatiaľ,  uplatňovať – ale aj s novým 
nariadením, ktoré je v štádiu prijímania. Tento PDN zodpovedá jednému z PDN prijatému v 
prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 7a (nové)

(7a) Záujem o konzistentnosť v práve 
Spoločenstva si vyžaduje, aby týmto 
nariadením neboli dotknuté ustanovenia, 
ktoré sa týkajú alebo majú vplyv na 
rozhodné právo v iných právnych 
predpisoch sekundárnej legislatívy ako je 
toto nariadenie, ako sú napríklad kolízne 
normy Spoločenstva nadradené povinným 
predpisom pochádzajúcim zo 
Spoločenstva a základné právne zásady 
vnútorného trhu. Toto nariadenie by preto 
malo podporovať riadne fungovanie 
vnútorného trhu, najmä voľný pohyb 
tovarov a služieb.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh (PDN), ktorý bol prijatý v prvom čítaní, vychádza zo 
znenia odôvodnenia 19 pôvodného návrhu Komisie a mal by sa vnímať spolu s PDN k článku 
27.  Je nevyhnutné, aby pravidlá tohto nariadenia neobmedzovali riadne fungovanie 
vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 10a (nové)

(10a) Pravidlá o kolíznej norme stanovené 
v tomto nariadení platia aj pre záväzky 
založené na prísnej zodpovednosti a 
pre harmonizované pravidlá o spájajúcich 
faktoroch. Uplatňujú aj pri otázke, kto sa 
môže brať na zodpovednosť za úmyselné 
porušenie práva alebo trestný čin.
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Odôvodnenie

Vzhľadom najmä (ale nielen) na záväzky vyvstávajúce z dopravných nehôd, ktoré sú založené 
na prísnej zodpovednosti majiteľa vozidla, je dôležité jasne povedať, že kolízna norma sa 
vzťahuje aj na prísnu zodpovednosť.  Malo by sa tiež objasniť, že harmonizované pravidlá o 
spájajúcich faktoroch sa uplatňujú na otázku zodpovednosti za úmyselné porušenie práva 
alebo trestný čin. Tento PDN bol prijatý v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 12a (nové)

(12a) Potrebu vyhnúť sa skresleniu 
hospodárskej súťaže a požiadavku 
právnej istoty musí zmierniť potreba 
spravodlivosti v jednotlivých prípadoch a 
súdy preto musia mať určitú voľnosť pri 
rozhodovaní. 

Odôvodnenie

V predpisoch musí existovať určitá pružnosť, aby mohli súdy spravodlivo rozhodnúť v
jednotlivých prípadoch. Súdy už kategorizujú niektoré otázky ako „procedurálne“, čo im dáva 
k dispozícii určitý priestor. Udelenie určitých obmedzených právomocí je lepšie a 
konzistentnejšie s potrebou právnej istoty. Tento PDN je založený na PDN prijatom v prvom 
čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 19

(19) Osobitné pravidlo v článku 6 nie je 
výnimkou zo všeobecného pravidla 
uvedeného v článku 4 ods. 1, ale skôr jeho 
spresnením. Vo veciach nekalej súťaže by 
kolízna norma mala chrániť účastníkov 
hospodárskej súťaže, spotrebiteľov a 
širokú verejnosť a zaručiť riadne 
fungovanie trhového hospodárstva. Väzba 
s právnym poriadkom krajiny, kde došlo 
alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu 
konkurenčných vzťahov alebo 
kolektívnych záujmov spotrebiteľov, vo 
všeobecnosti spĺňa tieto ciele.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Prevláda názor, že všeobecne pravidlo sa môže výborne uplatniť na prípady nekalej 
hospodárskej súťaže. V odôvodneniach 20 a 21 Rada ďalej objasňuje, že pod pojmom 
„nespravodlivá hospodárska súťaž a činy obmedzujúce hospodársku súťaž“ rozumie 
porušenie vnútroštátnych  pravidiel hospodárskej súťaže a pravidiel Spoločenstva, najmä 
porušenia článkov 81 a 82 zmluvy.  V revidovanom návrhu (KOM(2006)83 v konečnom znení) 
však Komisia pristúpila k problematike inak a stanovila predpis o „nezmluvných záväzkoch 
vznikajúcich z dôvodu nekalého obchodných praktík “. Uprednostnila zachovať uplatňovanie 
všeobecného pravidla na nekalé praktiky v zmysle článku 81 a 82 zmluvy z dôvodu 
prebiehajúcej diskusie o zelenej knihe o žalobách o náhradu škody vyplývajúcej z porušenia 
práva hospodárskej súťaže Spoločenstva, pretože po diskusii „si Komisia môže želať podporu 
iného riešenia počas postupu spolurozhodovania“. Prístup Rady v spoločnej pozícii by bol v 
neprospech práva iniciatívy, ktoré prináleží Komisii a zabránil by Parlamentu rokovať v 
budúcnosti o akomkoľvek legislatívnom návrhu Komisie, ktorý sa týka osobitne práva 
hospodárskej súťaže. Konštatujeme, že zodpovedajúci PDN bol prijatý v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 20

(20) Mimozmluvné záväzky vyplývajúce z 
obmedzenia hospodárskej súťaže podľa 
článku 6 ods. 3,by mali zahŕňať 
porušenia noriem vnútroštátneho práva 
hospodárskej súťaže, ako aj práva 
hospodárskej súťaže Spoločenstva.
Rozhodným právom pre takéto 
mimozmluvné záväzky by mal byť právny 
poriadok krajiny, na ktorej trhu je 
obmedzenie účinné alebo by mohlo byť 
účinné, za predpokladu, že tento účinok je 
priamy a podstatný. Ak škoda vznikla vo 
viacerých krajinách, uplatnenie právneho 
poriadku každej z týchto krajín by sa malo 
obmedziť na škodu, ktorá vznikla v danej 
krajine.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN k odôvodneniu (recital) 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 21

(21) Príklady prípadov, na ktoré sa vypúšťa sa
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vzťahuje článok 6 ods. 3, zahŕňajú zákazy 
dohôd medzi podnikmi, rozhodnutia 
združení podnikov a zosúladené postupy, 
ktoré môžu mať dosah na obchod medzi 
členskými štátmi a ktoré majú za cieľ 
alebo následok bránenie, obmedzovanie 
alebo narúšanie hospodárskej súťaže v 
členskom štáte alebo na vnútornom trhu, 
ako aj zákaz zneužívania dominantného 
postavenia v členskom štáte alebo na 
vnútornom trhu.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN k odôvodneniu (recital) 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 22

(22) Pokiaľ ide o poškodenie životného 
prostredia, článok 174 zmluvy, ktorý 
ustanovuje, že by sa mala zabezpečiť 
vysoká úroveň ochrany založenej na 
zásade opatrnosti, zásade potreby 
vykonania preventívnej akcie, zásade 
priority nápravy pri zdroji a na zásade 
znečisťovateľ platí, v plnom rozsahu 
opodstatňuje použitie zásady zvýhodnenia 
poškodenej osoby. Otázka, kedy si osoba 
požadujúca náhradu môže zvoliť 
rozhodné právo, by sa mala riešiť podľa 
právneho poriadku členského štátu, 
ktorého súd vo veci koná.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Prevláda názor, že všeobecne pravidlo sa môže výborne uplatniť na prípady poškodenia 
životného prostredia.  Ďalej nie je jasné, čo sa myslí pod pojmom poškodenie životného 
prostredia a toto nariadenie by sa malo týkať výlučne rozhodného práva a nie hmotného 
práva o environmentálnej zodpovednosti. V prípade, ak by sa osobitné pravidlo o 
poškodzovaní životného prostredia považovalo za nutné, malo by sa začleniť aj ustanovenie s 
vymedzením tohto pojmu. Tento PDN zodpovedá PDN prijatému v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 25a (nové)
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(25a) Pokiaľ ide o porušenia súkromia 
alebo práv týkajúcich sa osobnej integrity, 
toto nariadenie nebráni členským štátom 
uplatňovať ich ústavné pravidlá o slobode 
tlače a slobode prejavu v médiách. Štát, v 
ktorom došlo alebo by mohlo dôjsť k 
najvýznamnejšej časti alebo častiam škody 
by sa mal považovať za krajinu, ktorej je 
určený uverejnený materiál alebo 
vysielanie, alebo ak to nie je evidentné, je 
ňou krajina, v ktorej sa vykonávajú 
kontroly obsahu vydaní a malo by sa 
uplatňovať jej právo. Štát, ktorému je 
uverejnený materiál alebo vysielanie 
určené by sa mal určiť hlavne pomocou 
jazyka uverejneného materiálu alebo 
vysielania, alebo podľa predaja alebo 
počtu poslucháčov v danej krajine v 
pomere k celkovému predaju alebo počtu 
poslucháčov alebo spojením týchto dvoch 
faktorov. Podobné pravidlá by sa mali 
uplatňovať aj na uverejňovanie 
prostredníctvom internetu alebo iných 
elektronických sietí.

Odôvodnenie

Komisia vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu a Rada v spoločnej pozícii upustili od 
pokusu o zahrnutie predpisov o rozhodnom práve pre porušenia súkromia alebo práv 
týkajúcich sa osobnej integrity, ale spravodajkyňa sa nedomnieva, že by sme sa tejto otázke 
mali vyhnúť. Naopak, domnieva sa, že stanovisko Parlamentu z prvého čítania je rozumným 
prístupom, ktorý je v súlade s rozsudkom vo veci C-68/93 Fiona Shevill a ďalší [1995] ECR I-
415.  Tento predpis je formulovaný tak, aby sa týkal situácií, v ktorých sa možno domnievať, 
že existuje bližšie spojenie s krajinou hlavného miesta uverejnenia alebo vysielania.  
Vydavatelia a vysielatelia tak budú mať väčšiu právnu istotu a bude k dispozícii jasný 
predpis, ktorý sa uplatní na všetky publikácie vrátane internetových.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 28

(28) V záujme rešpektovania úmyslu strán 
a zvýšenia právnej istoty by strany mali 
mať možnosť výslovne si zvoliť rozhodné 
právo pre mimozmluvný záväzok. Slabším 
stranám treba poskytnúť ochranu uložením 
určitých podmienok na možnosť takejto 

(28) V záujme rešpektovania úmyslu strán 
a zvýšenia právnej istoty by strany mali 
mať možnosť výslovne si zvoliť rozhodné 
právo pre mimozmluvný záväzok.  Slabším 
stranám treba poskytnúť ochranu uložením 
určitých podmienok na možnosť takejto 
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voľby. voľby. Ďalej je nevyhnutné rešpektovať 
vôľu strán, keď vyslovene zvolili 
rozhodné právo pre prípad úmyselného 
porušenia práva alebo trestného činu, 
alebo v prípadoch, keď k takejto voľbe by 
náležite dospel súd. 

Odôvodnenie

Je dôležité rešpektovať vôľu strán aj v prípade, ak výber práva nie je výslovne uvedený, ale je 
ho možné vydedukovať. Tento PDN zodpovedá jednému z PDN prijatému v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 29a (nové)

(29a) Je vhodné objasniť, že pri určení 
výšky škody v prípadoch zranenia osôb 
uplatní príslušný súd zásadu restitutio in 
integrum, pričom prihliada na súčasnú 
situáciu poškodenej osoby v krajine jej 
obvyklého bydliska.. Toto by malo 
zahŕňať najmä skutočné náklady na 
následnú starostlivosť a zdravotnícku 
starostlivosť.

Odôvodnenie

Keďže Rada zamietla PDN Parlamentu z prvého čítania, ktorého účelom bolo, aby sa 
národné právo štátu, z ktorého pochádza obeť, uplatňovalo na výpočet výšky žiadosti o 
náhradu škody v prípade dopravných nehôd, spravodajkyňa predložila dva nové PDN (jeden 
k preambule a druhý k normatívnym ustanoveniam), ktorých cieľom je dosiahnuť rovnaké 
výsledky, ale inými prostriedkami. Vzhľadom na kritiku pôvodného obmedzenia na dopravné 
nehody spravodajkyňa rozšírila ustanovenia tak, aby sa týkali osobných zranení všeobecne. 

V prípade osobných zranení je nevyhnutné zohľadniť okolnosti, v ktorých sa obeť ocitne v 
krajine jej obvyklého bydliska: skutočné náklady na zdravotnícku starostlivosť a ošetrovanie, 
následnú starostlivosť atď. Toto ustanovenie pomôže zatraktívniť voľný pohyb osôb na 
vnútornom trhu a zároveň preukáže, že si uvedomujeme obavy občanov. Zabráni tiež 
nespravodlivému zaťaženiu systémov sociálneho zabezpečenia a pomoci krajiny obvyklého 
bydliska obete nehody.

Tento PDN by mal uľahčiť dosiahnutie dohody s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 30a (nové)
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(30a) Aby sa zabezpečilo, že strany a súd 
riadne posúdia otázku rozhodného práva, 
strany by mali mať povinnosť informovať 
súd v žalobnom nároku a obhajobu o 
právnom predpise alebo právnych 
predpisoch, ktoré sa podľa ich názoru 
majú použiť na nárok alebo niektoru z 
jeho častí.

Odôvodnenie

Táto jednoduchá požiadavka, uvedená v jednom PDN v prvom čítaní, zaistí, že vec 
rozhodného práva správne zvážia obe strany i súd, čo pomôže zabezpečiť právnu istotu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 31

(31) Malo by sa zabrániť rozptýleniu 
kolíznych noriem medzi viaceré právne 
nástroje, ako aj rozdielom medzi týmito 
normami. Toto nariadenie však nevylučuje, 
aby právo Spoločenstva v osobitných 
veciach obsahovalo kolízne normy 
týkajúce sa mimozmluvných záväzkov.

(31) Malo by sa zabrániť rozptýleniu 
kolíznych noriem medzi viaceré právne 
nástroje, ako aj rozdielom medzi týmito 
normami. Toto nariadenie však nevylučuje, 
aby právo Spoločenstva v osobitných 
veciach obsahovalo kolízne normy 
týkajúce sa mimozmluvných záväzkov.

Toto nariadenie by nemalo brániť 
uplatňovaniu iných nástrojov, ktoré 
obsahujú opatrenia zamerané na podporu 
riadneho fungovaniu vnútorného trhu, ak 
ich nemožno uplatniť súčasne s právnym 
poriadkom určeným pravidlami tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Pozri nové odôvodnenie 7a a PDN k článku 27.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 1 odsek 2 bod (g)

(g) mimozmluvné záväzky vyplývajúce z 
porušenia práva na súkromie a práva na 
ochranu osobnosti vrátane poškodenia 
dobrého mena.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN, ktoré uvádza odôvodnenie (recital) 25a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 1 odsek 3

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 21 a 
22, toto nariadenie sa neuplatní na dôkazy 
a na konanie.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15a, 
15b, 21, 21a a 22, toto nariadenie sa 
neuplatní na dôkazy a na konanie.

Odôvodnenie

Spojený s PDN, ktoré uvádzajú články 15a, 15b and 21a , a odôvodnenia 29a a 30a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 4 odsek 3a (nový)

3a. Pri riešení otázky rozhodného práva 
postupuje príslušný súd so zreteľom na 
potrebu istoty, predvídateľnosti a 
jednotnosti výsledku, ochranu 
oprávnených očakávaní, na politiky, 
podľa ktorých sa má uplatniť cudzie 
právo, a na dôsledky uplatňovania tohto 
práva.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie, ktoré je časťou jedného z PDN predložených v prvom čítaní, by malo 
poskytnúť súdom priestor pri rozhodovaní o riešení, ktoré najviac vyhovuje potrebe 
spravodlivosti pre obeť a oprávneným očakávaniam strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 6

Článok 6 vypúšťa sa
Nekalá súťaž a konanie obmedzujúce 

slobodnú súťaž
1. Mimozmluvný záväzok vyplývajúci z 
nekalej súťaže sa spravuje právnym 
poriadkom krajiny, kde došlo alebo by 
mohlo dôjsť k poškodeniu konkurenčných 
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vzťahov alebo kolektívnych záujmov 
spotrebiteľov.
2. Ak prejav nekalej súťaže poškodzuje 
výlučne záujmy určitého súťažiteľa, 
uplatní sa článok.
3. Mimozmluvný záväzok vyplývajúci z 
obmedzenia hospodárskej súťaže sa 
spravuje právnym poriadkom krajiny, na 
ktorej trhu má obmedzenie účinok alebo 
by mohlo mať účinok.
4. Od rozhodného práva podľa tohto 
článku sa nemožno odchýliť dohodou 
podľa článku 14..

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN k odôvodneniu (recital) 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 7

Článok 7 vypúšťa sa
Poškodenie životného prostredia

Mimozmluvný záväzok vyplývajúci z 
poškodenia životného prostredia, vrátane 
škody spôsobenej osobám alebo na 
majetku sa spravuje právnym poriadkom 
určeným podľa článku 4 ods. 1, pokiaľ sa 
osoba žiadajúca náhradu škody 
nerozhodla svoj nárok oprieť o právny 
poriadok krajiny, na území ktorej došlo ku 
skutočnosti, ktorá spôsobila škodu.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN k odôvodneniu (recital) 22.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 7a (nový)

Článok 7a
Porušenie súkromia a práv týkajúcich sa 
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osobnej integrity
1. Pokiaľ ide o mimozmluvný záväzok 
vyplývajúci z porušenia súkromia alebo 
porušenia osobnej integrity, uplatňuje sa 
právo krajiny, v ktorej došlo alebo by 
mohlo dôjsť k najvýznamnejšej časti 
alebo častiam straty alebo škody. 
V prípade, ak porušenie spôsobilo 
uverejnenie tlačoviny alebo vysielanie, 
štát, v ktorom došlo alebo by mohlo dôjsť 
k najvýznamnejšej časti alebo častiam 
škody sa považuje za krajinu, ktorej je v 
hlavnej miere určený uverejnený materiál 
alebo vysielanie, alebo ak to nie je 
evidentné, je ňou krajina, v ktorej sa 
vykonávajú kontroly obsahu vydaní a 
malo by sa uplatňovať jej právo. Štát, 
ktorému je uverejnený materiál alebo 
vysielanie určené sa určí hlavne pomocou 
jazyka uverejneného materiálu alebo 
vysielania, alebo podľa predaja alebo 
počtu poslucháčov v danej krajine v 
pomere k celkovému predaju alebo počtu 
poslucháčov alebo spojením týchto dvoch 
faktorov.
Toto ustanovenie sa uplatňuje mutatis 
mutandis na materiály uverejnené 
prostredníctvom internetu alebo iných 
elektronických sietí.
2. Rozhodné právo na právo na odpoveď 
alebo na rovnocenné opatrenia a na 
akékoľvek iné preventívne opatrenia 
alebo na súdne príkazy pre vydavateľa 
alebo vysielateľa na odstránenie 
nezákonného stavu pokiaľ ide o obsah 
publikácie alebo vysielania, je právo 
krajiny, v ktorej má vydavateľ alebo 
vysielateľ svoje obvyklé sídlo.
3. Článok 2 sa uplatní aj na porušenie 
súkromia alebo práv týkajúcich sa 
osobnej integrity v dôsledku spracovania 
osobných údajov.
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN k odôvodneniu (recital) 25a.

Druhý odsek týkajúci sa nápravy vychádza z pôvodného návrhu Komisie, ale je realistickejší, 
keďže náprava sa musí žiadať a poskytnúť rýchlo a je len dočasná.

Odsek 3 by mal vyplniť medzeru v pôvodnom návrhu nariadenia. 

Tento PDN zodpovedá jednému PDN prijatému v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 8 odsek 3

3. Od rozhodného práva podľa tohto 
článku sa nemožno odchýliť dohodou 
podľa článku 14.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zohľadňuje pozíciu Parlamentu v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 15a (nový)

Článok 15a
Spory v súvislosti s rozhodným právom

Každá strana, ktorá si uplatňuje nárok 
alebo protinárok pred vnútroštátnym 
súdom alebo tribunálom v súdnom spore, 
ktorý patrí do pôsobnosti tohto 
nariadenia, upozorní súd alebo tribunál 
a všetky ostatné strany formou stanovenia 
žalobného nároku alebo iného 
ekvivalentného východiskového 
dokumentu na zákon alebo zákony, 
o ktorých táto strana tvrdí, že sú platné vo 
všetkých alebo v niektorých častiach jej 
odvolania.

Odôvodnenie

Táto jednoduchá požiadavka predložená ako PDN v prvom čítaní 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 15b (nový)

Článok 15b
Určenie obsahu zahraničného práva

1. Príslušný súd stanoví obsah 
zahraničného práva podľa vlastného 
návrhu.  Na tento účel možno požadovať 
spoluprácu strán.
2. Ak nie je možné stanoviť obsah 
zahraničného práva a strany súhlasia, 
možno uplatniť právo príslušného súdu.

Odôvodnenie

Toto objasnenie, uvedené v PDN v prvom čítaní, by malo zabezpečiť jednotnejší prístup 
k uplatňovaniu zahraničného práva súdmi v celej EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 21a (nový)

Článok 21a
Odškodnenia

Pri určení výšky škody v prípadoch  
zranenia osôb uplatní príslušný súd 
zásadu restitutio in integrum, pričom 
prihliada na súčasnú situáciu poškodenej 
osoby v krajine jej obvyklého bydliska.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN, ktoré uvádza odôvodnenie (recital) 29a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 26

Uplatnenie niektorého ustanovenia 
právneho poriadku krajiny podľa tohto 
nariadenia možno odmietnuť iba v prípade, 
ak by jeho uplatnenie bolo v zjavnom 
rozpore s verejným poriadkom („ordre 
public“) krajiny konajúceho súdu.

1. Uplatnenie niektorého ustanovenia 
právneho poriadku krajiny podľa tohto 
nariadenia možno odmietnuť iba v prípade, 
ak by jeho uplatnenie bolo v zjavnom 
rozpore s verejným poriadkom („ordre 
public“) krajiny konajúceho súdu.
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1a. Uplatnenie právnej normy 
ktoréhokoľvek štátu špecifikovaného 
v tomto nariadení možno zamietnuť 
a/alebo uplatniť právo konajúceho súdu 
najmä vtedy, keby bolo toto uplatnenie 
porušením základných práv a slobôd 
zakotvených v Európskom dohovore 
o ľudských právach, vnútroštátnych 
ústavných ustanovení alebo 
medzinárodného humanitárneho práva.
1b. Ďalej možno za prípad rozporu 
s verejným poriadkom („ordre public“) 
konajúceho súdu považovaťtaké 
uplatnenie ustanovenia zákona 
vymedzené v tomto nariadení, ktoré má za 
následok nekompenzačné odškodnenia, 
ako je napríklad exemplárne odškodnenie 
alebo odškodnenie s funkciou trestu.

Odôvodnenie

Zámerom druhého odseku je objasniť význam politiky verejného záujmu na úrovni 
Spoločenstva.

Čo sa týka tretieho odseku, existencia exemplárneho odškodnenia alebo odškodnenia 
s funkciou trestu by mohla byť podnetom na „obchodovanie“ s konajúcimi súdmi (t.j. snaha 
o vypočutie pred súdom, ktorý pravdepodobne rozhodne v prospech navrhovateľa), a preto 
doložka o kontrole obsahuje záväzok zo strany Komisie, aby v rámci kontroly plnenia tohto 
nariadenia preverila celú otázku odškodnenia.

Tento PDN bol prijatý v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 27

Toto nariadenie nemá vplyv na 
uplatňovanie ustanovení práva 
Spoločenstva, ktoré v osobitných veciach 
ustanovujú kolízne normy pre 
mimozmluvné záväzky.

Toto nariadenie nemá vplyv na 
uplatňovanie alebo prijatie aktov inštitúcií 
Európskeho spoločenstva, ktoré:

(a) v osobitných veciach ustanovujú 
kolízne normy pre mimozmluvné záväzky;
alebo
(b) ustanovujú pravidlá, ktoré platia bez 
ohľadu na vnútroštátne právo, ktorým sa  
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na základe tohto nariadenia riadia 
uvedené mimozmluvné záväzky;  alebo
(c) bránia uplatňovaniu jedného alebo 
viacerých ustanovení týkajúcich sa práva 
príslušnej krajiny alebo práva 
ustanoveného týmto nariadením; alebo
(d) vyjadrujú ustanovenia, ktoré majú 
prispieť k správnemu chodu vnútorného 
trhu, pokiaľ ich nemožno uplatniť v 
spojení s právom stanoveným pravidlami 
medzinárodného práva súkromného.

Odôvodnenie

Nariadenie musí byť schopné koexistovať s legislatívou vnútorného trhu a skôr podporovať 
než obmedzovať správne fungovanie vnútorného trhu. Osobitná pozornosť je venovaná vzťahu 
nariadenia so smernicou Televízia bez hraníc a so smernicami o elektronickom obchode 
a o službách.

Tento PDN bol prijatý v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 30

Najneskôr …* Komisia predloží 
Európskemu parlamentu, Rade a 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru správu o uplatňovaní tohto 
nariadenia. Pokiaľ to bude potrebné, 
pripoja sa k správe návrhy na úpravu tohto 
nariadenia. Správa najmä posúdi 
mimozmluvné záväzky vyplývajúce z 
dopravných nehôd a z porušenia práva na 
súkromie a práva na ochranu osobnosti 
vrátane poškodenia dobrého mena.

1. Najneskôr …* Komisia predloží 
Európskemu parlamentu, Rade a 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru správu o uplatňovaní tohto 
nariadenia. Pokiaľ to bude potrebné, 
pripoja sa k správe návrhy na úpravu tohto 
nariadenia. 

Pri príprave správy Komisia venuje 
zvláštnu pozornosť dôsledkom spôsobu, 
akým rozličné právne systémy pristupujú 
k zahraničnému právu, a otázke 
odškodnenia vrátane možnosti rozhodnúť 
o exemplárnom odškodnení 
alebo odškodnení s funkciou trestu 
v určitých právnych systémoch. 
Správa obsahuje aj analytickú štúdiu 
o rozsahu, v akom súdy v členských 



PR\633770SK.doc PE 378.852v01-0020/21 PR\633770SK.doc

SK

štátoch aplikujú v praxi cudzie právo, 
vrátane odporúčania o potrebe 
spoločného prístupu k aplikácii cudzieho 
práva. 
1a. Najneskôr … ** Komisia po 
dôkladných konzultáciách so zástupcami 
poisťovníctva, právnikmi, ktorí sa 
špecializujú na zdravotné poškodenie 
osôb, a s ďalšími zainteresovanými 
stranami predloží Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
správu o situácii v oblasti práva platného 
pre cestné dopravné nehody. K správe 
bude priložená podložená štúdia 
o rozsahu javu, problémoch a podrobné 
hodnotenie vplyvu.  Správa v prípade 
potreby navrhne pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy a/alebo prijatie 
osobitnej legislatívy. Pri návrhu tejto 
správy Komisia úzko spolupracuje s 
Haagskou konferenciou o 
medzinárodnom práve súkromnom, so 
zástupcami odvetvia poisťovníctva, s 
právnikmi, ktorí sa špecializujú na 
zdravotné poškodenie osôb,a s ďalšími 
zainteresovanými stranami a zváži 
možnosti modernizácie Haagskeho 
dohovoru zo 4. mája 1971 o rozhodnom 
práve pri dopravných nehodách alebo 
jeho doplnenia ako alternatívy alebo 
dodatku k návrhu osobitnej legislatívy.
** dva roky od vstupu tohto nariadenia do 
platnosti

Odôvodnenie

Doložka o kontrole, ktorú navrhuje Komisia, nejde dosť do hĺbky a je málo konkrétna. Tento 
PDN je založený na PDN z prvého čítania, ale je podrobnejší, aby sa skôr dosiahla zhoda 
s Radou.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa starostlivo zvážila spoločnú pozíciu Rady. Oceňuje pozornosť, ktorú Rada –
i Komisia – venovali stanovisku Parlamentu z prvého čítania, a skutočnosť, že mnohé 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu sa nejakým spôsobom odzrkadľujú v spoločnej 
pozícii.

Pri príprave návrhu odporúčania do druhého čítania si však spravodajkyňa bola dobre vedomá 
toho, že za stanovisko v prvom čítaní hlasovala veľká väčšina v Parlamente. Rada by 
upozornila by najmä na význam, ktorý poslanci prikladajú ustanoveniam o cestných 
dopravných nehodách a o porušovaní súkromia a osobných práv. Preto sa rozhodla naďalej 
presadzovať zahrnutie príslušných opatrení v týchto oblastiach do konečného znenia 
nariadenia.

Pokiaľ ide o súkromie a osobné práva, spravodajkyňa je sklamaná, že sa Komisia rozhodla 
stiahnuť príslušné opatrenia zo svojho pozmeneného návrhu.  I keď si je vedomá politických 
ťažkostí, s ktorými sa Rada stretáva, a má pre ňu porozumenie, domnieva sa, že je len správne 
a vhodné, aby trvala na pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu z prvého čítania, 
aby mal Parlament ešte možnosť ďalej sa zaoberať touto dôležitou otázkou a prípadne zvážiť 
ďalšie možnosti.

Pokiaľ ide o otázku cestných dopravných nehôd, spravodajkyňa oceňuje ochotu Rady pôsobiť 
na Komisiu, aby sa ňou zaoberala, ale domnieva sa, že v doložke o kontrole je potrebný 
koncentrovanejší prístup. Domnieva sa tiež, že je potrebné viac a efektívnejšie konzultovať so 
zainteresovanými stranami a že teraz, keď Spoločenstvo pristupuje k Haagskej konferencii, je 
na čase, aby užšie skoordinovalo svoju činnosť s týmto orgánom v oblasti medzinárodného 
práva súkromného. Je aj toho názoru, že otázku odškodnenia pri zranení osôb možno 
primerane upraviť v nariadení RÍM II, a navrhla nové riešenie, ktoré je v súlade so zámermi 
Parlamentu v prvom čítaní a ktoré je navrhnuté s cieľom umožniť dosiahnutie dohody 
s Radou.

Okrem toho sa spravodajkyňa naďalej domnieva, že osobitné opatrenia o nespravodlivej 
hospodárskej súťaži a o poškodení životného prostredia by sa mali na základe odôvodnenia 
k príslušným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom vypustiť.  

Čo sa týka vzťahu medzi nariadením RÍM II a inými nástrojmi Spoločenstva, môže len 
citovať, čo už vyjadrila v dôvodovej správe zo správy k prvému čítaniu: „spravodajkyňa si 
dala veľmi záležať na tom, aby zabezpečila, že nariadenie bude môcť koexistovať s právnymi 
predpismi o vnútornom trhu a že bude napomáhať, a nie brzdiť riadne fungovanie vnútorného 
trhu. Zvláštnu pozornosť venovala vzťahu tohto nariadenia a smerníc o televízii bez hraníc 
a o elektronickom obchode. Spravodajkyňa sa snažila uplatniť zásadový holistický prístup, 
ktorý by mal predísť potrebe dezorientujúcich presunov a osobitných režimov teraz alebo v 
budúcnosti, pretože to iba robí právne predpisy menej transparentnými a orientáciu v nich 
zložitejšou.“
Pokiaľ ide o ostatné, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podané v návrhu správy spolu s 
odôvodneniami hovoria samy za seba.


