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Ändringsförslag 9
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den 22 november 2000 antog rådet 
förordning (EG) nr 44/2001 om domstols 
behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar på privaträttens 
område, som ersatte Brysselkonventionen 
på unionens territorium, i förbindelserna 
mellan alla medlemsstater utom Danmark.
Genom rådets beslut 2006/325/EG av den 
27 april 2006 ingick unionen ett avtal med 
Danmark för att säkerställa tillämpningen 
av bestämmelserna i förordning nr 44/2001 
i Danmark. 1988 års Luganokonvention 
reviderades genom Luganokonventionen 
om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område, som ingicks den 30 
oktober 2007 mellan unionen, Danmark 
och Eftastaterna. En enhetlig tolkning av 
dessa konventioner och denna förordning 
bör säkerställas.

(8) Den 22 november 2000 antog rådet 
förordning (EG) nr 44/2001 om domstols 
behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar på privaträttens 
område, som ersatte Brysselkonventionen 
på unionens territorium, i förbindelserna 
mellan alla medlemsstater utom Danmark.
Genom denna förordning infördes en 
europeisk exekutionstitel för obestridda 
fordringar i syfte att genom fastställande 
av minimiföreskrifter möjliggöra fri 
rörlighet för domar, förlikningar och 
officiella handlingar i samtliga 
medlemsstater, utan att man i den 
verkställande medlemsstaten behöver 
genomföra ett mellanliggande förfarande 
före erkännandet och verkställigheten.
Genom rådets beslut 2006/325/EG av den 
27 april 2006 ingick unionen ett avtal med 
Danmark för att säkerställa tillämpningen 
av bestämmelserna i förordning nr 44/2001 
i Danmark. 1988 års Luganokonvention 
reviderades genom Luganokonventionen 
om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område, som ingicks den 
30 oktober 2007 mellan unionen, Danmark 
och Eftastaterna. En enhetlig tolkning av 
dessa konventioner och denna förordning 
bör säkerställas.

Or. lt

Ändringsförslag 10
Rolandas Paksas
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Förslag till förordning
Artikel 5 – led 7 – avslutande lydelse

Kommissionens förslag Ändringsförslag

förutsatt att det görs gällande att svaranden 
har någon rätt till lasten eller frakten eller 
hade sådan rätt vid tiden för bärgningen.

förutsatt att det görs gällande att svaranden 
har någon äganderätt till lasten eller 
frakten eller hade sådan äganderätt vid 
tiden för bärgningen.

Or. lt

Ändringsförslag 11
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 19 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vid domstolen i den ort där eller 
varifrån arbetstagaren vanligtvis utför 
eller senast utförde sitt arbete, eller

a) vid domstolen i den ort där arbetstagaren 
har sin stadigvarande anställning, eller

Or. lt

Ändringsförslag 12
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 19 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vid domstolen i den ort där eller 
varifrån arbetstagaren vanligtvis utför eller 
senast utförde sitt arbete, eller

a) vid domstolen i den ort där eller 
varifrån arbetstagaren utförde sitt arbete 
eller är eller var anställd, eller

Or. de

Ändringsförslag 13
Thomas Händel
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Förslag till förordning
Artikel 19 – led 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om fler än en domstolsort kommer i 
fråga ska arbetstagaren välja domstolsort.

Or. de

Ändringsförslag 14
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 22 – led 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I förfaranden som rör stridsåtgärder 
som äger rum i en viss medlemsstat ska 
domstolarna i denna medlemsstat vara 
behöriga.

Or. en

Motivering

Enligt skäl 7 i Rom II-förordningen bör det råda konsekvens mellan de gemenskapsrättliga 
instrument som reglerar tillämplig lag och domstols behörighet. En behörighet som 
motsvarar artikel 9 i Rom II-förordningen bör införas i Bryssel I, så att man undviker forum 
shopping. I fall med flera svarande (stridsåtgärder) kan ett företag fortfarande välja den 
behöriga domstol som ter sig mest förmånlig för företagets intressen, något som rimmar illa 
med målen för Bryssel I-förordningen.

Ändringsförslag 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om talan avser ett enskilt 
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anställningsavtal, där en arbetstagare som 
är bosatt i en medlemsstat och vanligen 
utför sitt arbete på en annan medlemsstats 
territorium än den där arbetsgivaren i 
praktiken är etablerad: domstolarna i den 
medlemsstat där arbetsgivaren är 
etablerad.

Or. nl

Ändringsförslag 16
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En dom ska inte erkännas om utgår
1. ett erkännande uppenbart strider mot 
grunderna för rättsordningen (ordre 
public)  i den medlemsstat där domen görs 
gällande,
2. det är en tredskodom eller en annan 
dom som har meddelats mot en utebliven 
svarande och svaranden inte har delgivits 
stämningsansökan eller motsvarande
handling i tillräcklig tid och på ett 
lämpligt sätt för att kunna förbereda sitt 
svaromål, såvida inte svaranden haft 
möjlighet att överklaga domen men 
underlåtit detta,
3. den är oförenlig med en dom som har 
meddelats i en tvist mellan samma parter i 
den medlemsstat där domen görs 
gällande,
4. den är oförenlig med en dom som 
tidigare har meddelats i en annan 
medlemsstat eller i en tredje stat mellan 
samma parter och rörande samma sak, 
såvida den först meddelade domen 
uppfyller de nödvändiga villkoren för 
erkännande i den medlemsstat där 
verkställighet söks.
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