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Ændringsforslag 9
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Den 22. december 2000 vedtog Rådet 
forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes 
kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil-
og handelsretlige område, der trådte i 
stedet for Bruxelleskonventionen, for så 
vidt angår EU's område, og som gælder 
mellem alle medlemsstaterne, undtagen 
Danmark. Ved Rådets afgørelse 
2006/325/EF af 27. april 2006 indgik 
Unionen en aftale med Danmark, der 
sikrede, at bestemmelserne i forordning 
(EF) nr. 44/2001 kom til at finde 
anvendelse i Danmark. 
Luganokonventionen af 1988 blev 
revideret ved Luganokonventionen om 
retternes kompetence og om fuldbyrdelse 
af retsafgørelser i borgerlige sager, 
herunder handelssager, der blev indgået 
den 30. oktober 2007 af Unionen, Danmark 
og EFTA-staterne. Det bør sikres, at der er 
sammenhæng i fortolkningen af 
konventionerne og nærværende forordning.

(8) Den 22. december 2000 vedtog Rådet 
forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes 
kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil-
og handelsretlige område, der trådte i 
stedet for Bruxelleskonventionen, for så 
vidt angår EU's område, og som gælder 
mellem alle medlemsstaterne, undtagen 
Danmark. Med denne forordning indførtes 
et europæisk 
tvangsfuldbyrdelsesdokument for 
ubestridte krav for gennem fastlæggelse 
af minimumsforskrifter at muliggøre fri 
bevægelighed for retsafgørelser, retsforlig 
og bekræftede dokumenter i alle 
medlemsstater, uden at der i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten må anlægges 
en sag inden anerkendelsen og 
fuldbyrdelsen. Ved Rådets afgørelse 
2006/325/EF af 27. april 2006 indgik 
Unionen en aftale med Danmark, der 
sikrede, at bestemmelserne i forordning 
(EF) nr. 44/2001 kom til at finde 
anvendelse i Danmark. 
Luganokonventionen af 1988 blev 
revideret ved Luganokonventionen om 
retternes kompetence og om fuldbyrdelse 
af retsafgørelser i borgerlige sager, 
herunder handelssager, der blev indgået 
den 30. oktober 2007 af Unionen, Danmark 
og EFTA-staterne. Det bør sikres, at der er 
sammenhæng i fortolkningen af 
konventionerne og nærværende forordning.

Or. lt
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Ændringsforslag 10
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 7 – sidste afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

denne bestemmelse finder kun anvendelse, 
såfremt det gøres gældende, at sagsøgte har 
rettigheder i den nævnte skibsladning eller 
fragt, eller at han på bjærgningstidspunktet 
havde sådanne rettigheder.

denne bestemmelse finder kun anvendelse, 
såfremt det gøres gældende, at sagsøgte har 
ejendomsrettigheder i den nævnte 
skibsladning eller fragt, eller at han på 
bjærgningstidspunktet havde sådanne 
rettigheder.

Or. lt

Ændringsforslag 11
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 19 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved retten på det sted, hvor eller 
hvorfra arbejdstageren sædvanligvis 
udfører sit arbejde, eller ved retten på det 
sidste sted, hvor han sædvanligvis udførte 
sit arbejde, eller

a) ved retten på arbejdstagerens faste 
arbejdssted eller 

Or. lt

Ændringsforslag 12
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 19 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved retten på det sted, hvor eller 
hvorfra arbejdstageren sædvanligvis
udfører sit arbejde, eller ved retten på det 

a) ved retten på det sted, hvor eller hvorfra 
arbejdstageren har udført sit arbejde eller
er ansat, eller
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sidste sted, hvor han sædvanligvis udførte 
sit arbejde, eller

Or. de

Ændringsforslag 13
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 19 – nr. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) kan der være tale om retten på flere 
steder, foretager arbejdstageren et valg.

Or. de

Ændringsforslag 14
Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 22 – nr.  1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) for så vidt angår sager, der vedrører 
faglige aktioner, der er gennemført i en 
bestemt medlemsstat, er retterne i denne 
medlemsstat kompetente;

Or. en

Begrundelse

Ifølge betragtning 7 i Rom II skal de instrumenter, som vedrører lovvalgsregler og den retlige 
kompetence være i overensstemmelse med hinanden. En retlig kompetence, der er i 
overensstemmelse med artikel 9 i Rom II, bør optages i Bruxelles I for at hindre ”forum 
shopping”.  Er der tale om flere sagsøgte (faglige aktioner), kan virksomheder som hidtil 
vælge den ret, der er bedst i overensstemmelse med deres interesser, hvilket ikke er i 
overensstemmelse med målsætningerne for Bruxelles I.
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Ændringsforslag 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 22 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. for så vidt angår bestemmelser i en 
individuel overenskomst, hvis en 
arbejdstager har sin bopæl i én 
medlemsstat og sædvanligvis udfører sit 
arbejde i en anden medlemsstat end den, 
hvor arbejdstageren faktisk har sit 
hjemsted: retterne i den medlemsstat, hvor 
arbejdsgiveren har sit hjemsted;

Or. nl

Ændringsforslag 16
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En retsafgørelse kan ikke anerkendes: udgår
1. såfremt en anerkendelse åbenbart vil 
stride mod grundlæggende 
retsprincipper (ordre public) i den 
medlemsstat, som anmodningen rettes til
2. såfremt det er en udeblivelsesafgørelse, 
og det indledende processkrift i sagen 
eller et tilsvarende dokument ikke 
var blevet forkyndt for den udeblevne 
sagsøgte i så god tid og på en sådan måde, 
at han kunne varetage sine interesser 
under sagen, medmindre sagsøgte 
undlod at tage skridt til at anfægte 
retsafgørelsen, selv om han havde 
mulighed for at gøre det
3. såfremt den er uforenelig med en 
retsafgørelse truffet mellem de samme 
parter i den medlemsstat, som 
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anmodningen rettes til
4. såfremt den er uforenelig med en 
retsafgørelse, der tidligere er truffet i en 
anden medlemsstat eller i et tredjeland 
mellem de samme parter i en tvist, der har 
samme genstand og hviler på samme 
grundlag, og denne tidligere retsafgørelse 
opfylder de nødvendige betingelser for at 
blive anerkendt i den medlemsstat, som 
anmodningen rettes til.

Or. lt


