
AM\642828DA.doc PE 382.262v02-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Retsudvalget

27.11.2006 PE 382.262v02-00

ÆNDRINGSFORSLAG 27-39

Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 378.852v02-00)
Diana Wallis
Fælles holdning fastlagt af Rådet den 25. september 2006 med henblik på vedtagelse af 
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Rådets fælles holdning (9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag af Gabriele Stauner

Ændringsforslag 27
Betragtning 29 a (ny)

(29a) Inden for rammerne af den 
lovgivning, der skal gælde i henhold til 
dette direktiv, skal domstolene tage hensyn 
til, at skadelidte ikke har bopæl i den 
medlemsstat, hvor ulykken er indtruffet.

Or. de

Begrundelse

Ordføreren henviser med rette til, at skader også og særligt ved trafikuheld ikke kun opstår og 
skal erstattes ved ulykkesstedet men også i skadelidtes hjemland. Dette forhold må dog ikke 
medføre, at der skabes materielle regler vedrørende skadeserstatningens art og omfang. Der 
foreligger intet retsgrundlag hertil i henhold til EF-traktatens artikel 65. Dette ville også gå 
ud over rammerne for denne forordning, hvis formål er at skabe lovvalgsregler. Endvidere 
undgår man med den foreslåede formulering at give anledning til sagsanlæg. Dette er særlig 
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vigtigt inden for masseforbrydelser.

Ændringsforslag af Gabriele Stauner

Ændringsforslag 28
Betragtning 30 a (ny)

(30a) Princippet iura novit curia finder lige 
som i Rom-traktaten anvendelse. 
Domstolene bør ex officio inddrage 
fremmed ret. Ved inddragelse af fremmed 
ret bør parterne hjælpe domstolen, og 
domstolen bør også kunne anmode 
parterne om deres medvirken.

Or. de

Ændringsforslag af Gabriele Stauner

Ændringsforslag 29
Artikel 1, stk. 3

3. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på bevisspørgsmål og processuelle 
spørgsmål, jf. dog artikel 21 og 22.

3. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på bevisspørgsmål og processuelle 
spørgsmål, jf. dog artikel 15a, 21 og 22.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal betragtes i sammenhæng med det ændringsforslag, der indføjer 
artikel 15a og betragtning 30a.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 30
Artikel 9

På en forpligtelse uden for kontrakt i
forbindelse med det ansvar, der påhviler en 
person i dennes egenskab af arbejdstager 
eller arbejdsgiver eller de organisationer, der 
repræsenterer sådanne personers faglige 

På en forpligtelse uden for kontrakt i 
forbindelse med det ansvar, der påhviler en 
person i dennes egenskab af arbejdstager 
eller arbejdsgiver eller de organisationer, der 
repræsenterer sådanne personers faglige 
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interesser, for skader, der forvoldes af et 
forestående eller et iværksat kollektivt 
kamp-skridt, anvendes loven i det land, hvor 
kampskridtet skal iværksættes eller er 
iværksat, jf. dog artikel 4, stk. 2.

interesser, for skader, der forvoldes af et 
forestående eller et iværksat kollektivt 
kamp-skridt, anvendes loven i det land, hvor 
kampskridtet skal iværksættes eller er 
iværksat, jf. dog artikel 4, stk. 2.

2. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
kollektive kampskridt mod et skib. I 
sådanne tilfælde finder det almindelige 
princip i artikel 4 anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Inden for skibsfarten er situationen meget anderledes end inden for landbaseret industri, hvor 
anvendelse af artikel 9 kan være passende. Skibe bevæger sig rundt og anløber havne i 
forskellige lande. Hvis kollektive kampskridt mod skibe skulle reguleres af lovgivningen, der 
finder anvendelse på de forskellige havne, der anløbes under en rejse, ville reglerne variere 
væsentlig og derved skabe retlig usikkerhed. Derfor bør lovgivningen i flagstaten være reglen, 
for så vidt angår skibsfarten.

Ændringsforslag af Piia-Noora Kauppi

Ændringsforslag 31
Artikel 9

På en forpligtelse uden for kontrakt i 
forbindelse med det ansvar, der påhviler en 
person i dennes egenskab af arbejdstager 
eller arbejdsgiver eller de organisationer, der 
repræsenterer sådanne personers faglige 
interesser, for skader, der forvoldes af et 
forestående eller et iværksat kollektivt 
kamp-skridt, anvendes loven i det land, hvor 
kampskridtet skal iværksættes eller er 
iværksat, jf. dog artikel 4, stk. 2.

På en forpligtelse uden for kontrakt i 
forbindelse med det ansvar, der påhviler en 
person i dennes egenskab af arbejdstager 
eller arbejdsgiver eller de organisationer, der 
repræsenterer sådanne personers faglige 
interesser, for skader, der forvoldes af et 
forestående eller et iværksat kollektivt 
kamp-skridt, anvendes loven i det land, hvor 
kampskridtet skal iværksættes eller er 
iværksat, jf. dog artikel 4, stk. 2.

Denne artikel finder ikke anvendelse på 
kollektive kampskridt mod et skib. . I 
sådanne tilfælde finder det almindelige 
princip i artikel 4 anvendelse.

Or. en
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Begrundelse

I artikel 4 bestemmes det, at den lov, der skal finde anvendelse på en skadevoldende handling, 
er loven i det land, hvor skaden indtræder. I artikel 9 fremgår det, at den lov, der skal finde 
anvendelse, altid vil være lovgivningen i det land, hvor kampskridtet er iværksat. Inden for 
skibsfarten er situationen meget anderledes end inden for landbaseret industri, hvor 
anvendelse af artikel 9 kan være passende. Skibe bevæger sig rundt og anløber havne i 
forskellige lande. Hvis kollektive kampskridt mod skibe skulle reguleres af lovgivningen, der 
finder anvendelse på de forskellige havne, der anløbes under en rejse, ville reglerne variere 
væsentlig. Dette ville være upraktisk og skabe retlig usikkerhed. Generelt er alle interne 
forhold på et skib reguleret af lovgivningen i flagstaten. Dette afspejler det forhold, at et skib 
i mange henseender betragtes som en del af flagstatens område. Denne retlige situation 
skaber forudsigelighed for søfolk, der kan regne med de betingelser, der blev fastsat i 
ansættelseskontrakten. En ændring, som den i artikel 9 foreslåede, kunne indebære, at EU-
skibe ville undgå havne, hvor dette kunne give problemer, hvilket i praksis ville betyde, at 
Rom II ville føre til en reduceret adgang til markedet for EU-skibe i nogle EU-havne.

Ændringsforslag af Gabriele Stauner

Ændringsforslag 32
Artikel 15 a (ny)

Artikel 15 a
Fastlæggelse af indholdet af fremmed ret

Den domstol, der behandler sagen, 
fastlægger ex officio indholdet af den 
fremmede ret. I den forbindelse kan 
domstolen i givet fald også anmode om 
parternes medvirken.

Or. de

Begrundelse

Princippet iura novit curia er gældende. Domstolen skal ex officio inddrage den fremmede 
ret. Ved inddragelse af fremmed ret må parterne hjælpe domstolen, og domstolen kan også i 
egnede tilfælde anmode parterne om deres medvirken.

Ændringsforslag af Gabriele Stauner

Ændringsforslag 33
Artikel 26, stk. 1 a (nyt)

1a. . Navnlig kan anvendelsen af en regel i
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en lovgivning, som er udpeget efter denne 
forordning, undlades, hvis en sådan 
anvendelse ville kunne være en 
tilsidesættelse af grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, især dem, 
der er fastsat i den europæiske 
menneskerettighedskonvention og i 
nationale forfatningsbestemmelser.

Or. de

Begrundelse

I princippet godkendes ordførerens ændringsforslag 24-26. Kun den konklusion, at en 
undladelse af at anvende en regel i fremmed ret på grund af grundlæggende retsprincipper vil 
føre til anvendelse af lex fori, kan ikke godkendes, da dette ikke nødvendigvis er tilfældet 
Dette spørgsmål bør overlades til national ret. Det forekommer heller ikke nødvendigt også at 
henvise til humanitær folkeret.

Ændringsforslag af Gabriele Stauner

Ændringsforslag 34
Artikel 27

Denne forordning berører ikke anvendelsen 
af fællesskabsretlige bestemmelser, som på 
særlige områder fastsætter lovvalgsregler for 
forpligtelser uden for kontrakt.

Denne forordning berører ikke anvendelsen 
af retsakter, der er udstedt af De 
Europæiske Fællesskabers institutioner, 

a)som på særlige områder fastsætter 
lovvalgsregler for forpligtelser uden for 
kontrakt, eller

b)som fastsætter regler, der finder 
anvendelse, uanset hvilken national lov der 
i henhold til denne forordning skal 
anvendes på den pågældende forpligtelse 
uden for kontrakt, eller
c)som fastsætter regler, der skal bidrage til, 
at det indre marked fungerer 
hensigtsmæssigt, for så vidt som de ikke 
kan anvendes sammen den lov, som er 
udpeget efter internationale privatretlige 
regler.

Or. de
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Begrundelse

Ordførerens mål kan principielt godkendes. Det er dog ikke nødvendigt at henvise til 
vedtagelse af retsakter, da den fælles holdnings artikel 27 ikke er begrænset til allerede 
vedtagne fællesskabsretsakter. I retssikkerhedens interesse er litra c) fra ordførerens udkast 
til betænkning ikke medtaget.

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 35
Artikel 28

Forholdet til eksisterende internationale 
konventioner

udgår

1. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af internationale 
konventioner, som en eller flere 
medlemsstater er parter i på tidspunktet for 
denne forordnings vedtagelse, og som 
fastsætter lovvalgsregler for forpligtelser 
uden for kontrakt.
2. Denne forordning har dog i 
forbindelserne mellem medlemsstaterne 
forrang for konventioner, der udelukkende 
er indgået mellem to eller flere 
medlemsstater, for så vidt sådanne 
konventioner vedrører områder, der er 
omfattet af denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag af Katalin Lévai

Ændringsforslag 36
Artikel 28, stk. 2 a (nyt)

2a. Hvis alle andre elementer i sagen på det 
tidspunkt, hvor tabet er lidt, er lokaliseret i 
en eller flere af Den Europæiske Unions 
medlemsstater har bestemmelserne i denne 
forordning forrang frem for 
bestemmelserne i Haag-konventionen af 4. 
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maj 1971 om lovvalgsregler ved 
trafikulykker.

Or. en

Kun få medlemsstater har til dato ratificeret ovennævnte Haag-konvention. I den forbindelse 
bør det klart fremgå af forordningen, at Haag-konventionen bør vige for Rom II, for så vidt 
angår anvendelsen.

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 37
Artikel 30

Senest den …* forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
en rapport om anvendelsen af denne 
forordning. Om nødvendigt ledsages 
rapporten af forslag om tilpasning af denne 
forordning. Rapporten skal navnlig 
omhandle forpligtelser uden for kontrakt, 
der udspringer af trafikulykker og af 
krænkelser af privatlivets fred og individets 
rettigheder, herunder ærekrænkelser.

Senest den …* forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
en rapport om anvendelsen af denne 
forordning. Om nødvendigt ledsages 
rapporten af forslag om tilpasning af denne 
forordning. 

Or. de

Ændringsforslag af Gabriele Stauner

Ændringsforslag 38
Artikel 30

Senest den …* forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
en rapport om anvendelsen af denne 
forordning. Om nødvendigt ledsages 
rapporten af forslag om tilpasning af denne 
forordning. Rapporten skal navnlig 
omhandle forpligtelser uden for kontrakt, 
der udspringer af trafikulykker og af 
krænkelser af privatlivets fred og individets 
rettigheder, herunder ærekrænkelser.

Senest den …* forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
en rapport om anvendelsen af denne 
forordning. Om nødvendigt ledsages 
rapporten af forslag om tilpasning af denne 
forordning. 
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Ved udarbejdelsen af rapporten lægger 
Kommissionen særlig vægt på virkningerne 
af den måde, som den fremmede ret
håndhæves i de forskellige retsordener,
samt erstatningsspørgsmålet, herunder 
muligheden for tilkendelse af erstatning 
med afskrækkende eller straffende formål i 
visse medlemsstaters retsordener. 
Rapporten skal også indeholde en analyse 
af, i hvilket omfang medlemsstaterne 
anvender fremmed ret i praksis, herunder 
anbefalinger til spørgsmålet om, hvorvidt 
en fælles tilgang til anvendelse af fremmed 
ret er ønskværdig.
Senest den ** skal Kommissionen efter en 
omfattende høring af de berørte aktører, 
forelægge Europa-Parlamentet, Rådet og 
det Europæiske og Sociale Udvalg en 
rapport om situationen vedrørende lovvalg 
ved krænkelser af privatlivets fred og af 
individets rettigheder med hensyn til 
ytrings- og pressefriheden. Rapporten 
indeholder en grundig undersøgelse af 
fænomenets omfang, problemstillingerne 
og en udvidet konsekvensanalyse. 
Rapporten foreslår om fornødent 
ændringer af denne forordning og/eller 
vedtagelse af særlig retsforskrifter.
Senest den ** skal Kommissionen efter en 
omfattende høring af de berørte aktører, 
herunder Haagerkonferencen om 
International Privatret, forelægge Europa-
Parlamentet, Rådet og det Europæiske og 
Sociale Udvalg en rapport om situationen 
vedrørende lovvalg ved trafikulykker.
Rapporten indeholder en grundig 
undersøgelse af fænomenets omfang, 
problemstillingerne og en udvidet 
konsekvensanalyse. Rapporten foreslår om 
fornødent ændringer af denne forordning 
og/eller vedtagelse af særlig retsforskrifter.

Or. de
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Begrundelse

Ordførerens principielle ønske om en udvidet revisionsklausul tilsluttes. Samtidig bør en 
sådan klausul gøre det mulig at nå til enighed med Rådet. Da det i Rådet trods intensive 
drøftelser ikke har været muligt at finde en løsning i spørgsmålet om krænkelser af 
privatlivets fred og af individets rettigheder, og efter at Kommissionen har trukket sit forslag 
herom tilbage, bør dette spørgsmål ikke stå i vejen for en vedtagelse af denne forordning. Det 
er dog nødvendigt, at dette spørgsmål som følge af dets grundlæggende betydning har 
fællesskabslovgivernes særlige bevågenhed. I øvrigt er det ikke nødvendigt, at nævne særlige 
erhvervsgrupper, der skal høres.

Ændringsforslag af Piia-Noora Kauppi

Ændringsforslag 39
Artikel 30

Senest den …* forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
en rapport om anvendelsen af denne 
forordning. Om nødvendigt ledsages 
rapporten af forslag om tilpasning af denne 
forordning. Rapporten skal navnlig 
omhandle forpligtelser uden for kontrakt, der 
udspringer af trafikulykker og af krænkelser 
af privatlivets fred og individets rettigheder, 
herunder ærekrænkelser.

Senest den …* forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
en rapport om anvendelsen af denne 
forordning. Om nødvendigt ledsages 
rapporten af forslag om tilpasning af denne 
forordning. Rapporten skal navnlig 
omhandle forpligtelser uden for kontrakt, der 
udspringer af trafikulykker.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelser uden for kontrakt vedrørende krænkelser af privatlivets fred og af individets 
rettigheder, herunder ærekrænkelser, er udtrykkelig undtaget fra forordningens
anvendelsesområde, jf. dens artikel 1, litra h.

Desuden har Kommissionen konstateret, at der er et meget lille antal grænseoverskridende 
sager. Traktatens artikel 65, der er forordningens retsgrundlag, vedrører kun 
foranstaltninger vedrørende samarbejde om civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende 
virkninger, og som derfor er nødvendige for det indre markeds funktion. I den forbindelse 
omfatter forordningens retsgrundlag ikke forpligtelser uden for kontrakt, der udspringer af 
krænkelser af privatlivets fred og af individets rettigheder, herunder ærekrænkelser. 


