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Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Gabriele Stauner

Ändringsförslag 27
Skäl 29a (nytt)

(29a) Domstolen bör, i enlighet med den 
lagstiftning som är tillämplig enligt denna 
förordning, ta hänsyn till att den 
skadelidande inte har sin hemvist i det land 
där olyckan inträffat.

Or. de

Motivering

Föredraganden har goda skäl att påpeka att skador, även och särskilt i samband med
trafikolyckor, inte bara uppstår på olycksplatsen, utan även där som den skadelidande har sin 
hemvist. Samtliga skador måste ersättas. Detta faktum får givetvis inte leda till att det införs 
materialrättsliga bestämmelser om skadeståndets art och storlek. I artikel 65 i EG-fördraget 
finns ingen rättslig grund för detta. Dessutom vore detta att gå längre än förordningen, som 
endast syftar till att fastställa lagvalsregler. Dessutom skall den föreslagna formuleringen 
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förhindra att man direkt väcker talan inför domstol. Detta är särskilt viktigt i samband med 
massbrott.

Ändringsförslag från Gabriele Stauner

Ändringsförslag 28
Skäl 30a (nytt)

(30a) I enlighet med Romkonventionen 
gäller principen om att domstolen känner 
till rätten (jura novit curia). Domstolen bör 
själv fastställa den utländska lagstiftningen
ex officio. I samband med att den utländska 
lagstiftningen fastställs får parterna hjälpa 
domstolen och domstolen bör även kunna 
uppmana parterna att medverka.

Or. de

Ändringsförslag från Gabriele Stauner

Ändringsförslag 29
Artikel 1, punkt 3

3. Denna förordning skall inte tillämpas på 
bevisfrågor och processuella frågor, utan att 
det påverkar tillämpningen av artiklarna 21
och 22.

3. Denna förordning skall inte tillämpas på 
bevisfrågor och processuella frågor, utan att 
det påverkar tillämpningen av artiklarna
15a, 21 och 22.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag hänger samman med ändringsförslaget avseende artikel 15a (ny) och 
skäl 30a (nytt).

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 30
Artikel 9

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4.2 skall tillämplig lag för en 
utomobligatorisk förpliktelse avseende 
ansvar för en person i egenskap av 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4.2 skall tillämplig lag för en 
utomobligatorisk förpliktelse avseende 
ansvar för en person i egenskap av 
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arbetstagare eller arbetsgivare eller 
organisationer som företräder deras 
yrkesmässiga intressen för skador orsakade 
av stridsåtgärder, varslade eller genomförda, 
vara lagen i det land där åtgärderna kommer 
att genomföras eller har genomförts.

arbetstagare eller arbetsgivare eller 
organisationer som företräder deras 
yrkesmässiga intressen för skador orsakade 
av stridsåtgärder, varslade eller genomförda, 
vara lagen i det land där åtgärderna kommer 
att genomföras eller har genomförts.

2. Denna artikel gäller inte stridsåtgärder 
som vidtas mot ett fartyg. I det fallet skall 
de huvudregler som fastställs i artikel 4 
gälla.

Or. en

Motivering

Situationen inom sjöfarten ser mycket annorlunda ut jämfört med landbaserade industrier 
som gärna kan omfattas av artikel 9. Fartyg förflyttar sig och lägger till i hamnar i olika 
länder. Om stridsåtgärder som vidtas mot fartyg omfattades av de lagar som gäller i de olika 
hamnar som fartygen lägger till i under en resa, skulle tillämplig lag kunna variera avsevärt, 
och därmed skapa rättslig osäkerhet. I regel bör därför lagstiftningen i fartygets flaggstat 
tillämpas när det gäller sjöfart.

Ändringsförslag från Piia-Noora Kauppi

Ändringsförslag 31
Artikel 9

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4.2 skall tillämplig lag för en 
utomobligatorisk förpliktelse avseende 
ansvar för en person i egenskap av 
arbetstagare eller arbetsgivare eller 
organisationer som företräder deras 
yrkesmässiga intressen för skador orsakade 
av stridsåtgärder, varslade eller genomförda, 
vara lagen i det land där åtgärderna kommer 
att genomföras eller har genomförts.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4.2 skall tillämplig lag för en 
utomobligatorisk förpliktelse avseende 
ansvar för en person i egenskap av 
arbetstagare eller arbetsgivare eller 
organisationer som företräder deras 
yrkesmässiga intressen för skador orsakade 
av stridsåtgärder, varslade eller genomförda, 
vara lagen i det land där åtgärderna kommer 
att genomföras eller har genomförts.

Denna artikel gäller inte stridsåtgärder som 
vidtas mot ett fartyg. I det fallet skall de 
huvudregler som fastställs i artikel 4 gälla.

Or. en
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Motivering

Enligt artikel 4 skall lagen i det land där skadan inträffar tillämpas. Enligt artikel 9 skall 
alltid lagen i det land där stridsåtgärder genomförs tillämpas. Situationen inom sjöfarten ser 
mycket annorlunda ut jämfört med landbaserade industrier som gärna kan omfattas av 
artikel 9. Om stridsåtgärder som vidtas mot fartyg omfattades av de lagar som gäller i de 
olika hamnar som fartygen lägger till i under en resa, skulle tillämplig lag kunna variera 
avsevärt, vilket vore opraktiskt och skulle skapa rättslig osäkerhet. Generellt sett regleras alla 
interna förbindelser ombord på ett fartyg av flaggstatens lagstiftning, vilket återspeglar det 
faktum att ett fartyg i många hänseenden betraktas som en del av flaggstatens territorium. 
Denna rättsliga situation skapar förutsägbarhet för sjömännen som kan förlita sig på 
villkoren i anställningskontraktet. Den ändring i artikel 9 som föreslås skulle kunna resultera 
i att EU-fartyg undviker hamnar där de skulle kunna få problem, vilket i praktiken skulle 
innebära att Rom II skulle kunna leda till en reducerad marknadstillgång för EU-fartyg i 
vissa EU-hamnar.

Ändringsförslag från Gabriele Stauner

Ändringsförslag 32
Artikel 15a (ny)

Artikel 15a
Fastställande av innehållet i utländsk 

lagstiftning
Domstolen skall ex officio fastställa 
innehållet i utländsk lagstiftning. I 
samband med att utländska lagstiftning 
fastställs får domstolen under vissa 
omständigheter uppmana parterna att 
medverka.

Or. de

Motivering

Här gäller principen om att domstolen känner rätten (jura novit curia). Domstolen måste 
själv fastställa den utländska lagstiftningen ex officio. I samband med att den utländska 
lagstiftningen fastställs får parterna hjälpa domstolen och domstolen kan även uppmana 
parterna att medverka.

Ändringsförslag från Gabriele Stauner

Ändringsförslag 33
Artikel 26, punkt 1a (ny)
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1a. I synnerhet får tillämpningen av en 
lagregel i något land som anges i denna 
förordning vägras om en sådan tillämpning 
är uppenbart oförenlig med de 
grundläggande fri- och rättigheterna i 
enlighet med Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna och 
medlemsstaternas grundlagar.

Or. de

Motivering

I princip godkänns föredragarens ändringsförslag 24 avseende artikel 26. Dock godkänns 
inte slutsatsen om att en vägran om att tillämpa en utländsk lagregel med hänvisning till den 
allmänna ordningen leder till att domstolslandets lag tillämpas, eftersom så inte 
nödvändigtvis är fallet. Denna frågan bör avgöras enligt de nationella lagarna. Dessutom 
verkar det inte vara nödvändigt att även hänvisa till internationell humanitär rätt.

Ändringsförslag från Gabriele Stauner

Ändringsförslag 34
Artikel 27

Denna förordning skall inte påverka på 
tillämpningen av gemenskapsrättsliga 
bestämmelser som på särskilda områden 
fastställer lagvalsregler för 
utomobligatoriska förpliktelser.

Denna förordning skall inte påverka på 
tillämpningen av gemenskapsorganens 
rättsakter

a) som på särskilda områden fastställer 
lagvalsregler för utomobligatoriska 
förpliktelser, eller
b) som fastställer regler som skall tillämpas 
oavsett vilken nationell lag som enligt 
denna förordning reglerar den 
utomobligatoriska förpliktelsen i fråga, 
eller
c) som fastställer bestämmelser avsedda att 
bidra till att den inre marknaden fungerar 
väl, i den utsträckning de inte kan tillämpas 
tillsammans med den lagstiftning som avses 
i bestämmelserna i den internationella 
privaträtten.

Or. de
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Motivering

I huvudsak godkänns föredragandens förslag, men det är inte nödvändigt att även hänvisa till 
antagandet av rättsakter, eftersom artikel 27 i den gemensamma ståndpunkten inte bara 
gäller gemenskapsrättsakter som redan har antagits. I övrigt godkändes inte led c i förslaget 
till betänkande, för att gynna rättssäkerheten.

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 35
Artikel 28

Artikel 28 utgår
Förhållandet till gällande internationella 

konventioner
1. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av internationella 
konventioner som en eller flera 
medlemsstater har tillträtt när denna 
förordning antas och som fastställer 
lagvalsregler för utomobligatoriska 
förpliktelser.
2. Denna förordning skall emellertid bland 
medlemsstaterna ha företräde framför 
konventioner som ingåtts uteslutande 
mellan två eller flera av dem i den mån som 
konventionerna gäller frågor som regleras 
genom denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag från Katalin Lévai

Ändringsförslag 36
Artikel 28, punkt 2a (ny)

2a. Om alla omständigheter som är 
relevanta för situationen vid den tidpunkt 
då skadan uppstår föreligger i en eller flera 
av Europeiska unionens medlemsstater 
skall bestämmelserna i denna förordning 
ha företräde framför bestämmelserna i 
Haagkonventionen av den 4 maj 1971 om 
tillämplig lag rörande trafikolyckor.
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Or. en

Motivering

Hittills har endast ett fåtal medlemsstater ratificerat Haagkonventionen. I detta sammanhang 
bör förordningen klargöra att Rom II skall ha företräde framför Haagkonventionen.

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 37
Artikel 30

Senast den … skall kommissionen för 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén lägga 
fram en rapport om tillämpningen av denna 
förordning. Rapporten skall i förekommande 
fall åtföljas av förslag till ändring av 
förordningen. Rapporten skall framför allt 
ta upp utomobligatoriska förpliktelser som 
uppkommer till följd av trafikolyckor samt 
till följd av kränkning av privatlivet eller 
personlighetsskyddet, inbegripet 
ärekränkning.

Senast den … skall kommissionen för 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén lägga 
fram en rapport om tillämpningen av denna 
förordning. Rapporten skall i förekommande 
fall åtföljas av förslag till ändring av 
förordningen.

Or. de

Ändringsförslag från Gabriele Stauner

Ändringsförslag 38
Artikel 30

Senast den … skall kommissionen för 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén lägga 
fram en rapport om tillämpningen av denna 
förordning. Rapporten skall i förekommande 
fall åtföljas av förslag till ändring av 
förordningen. Rapporten skall framför allt 
ta upp utomobligatoriska förpliktelser som 
uppkommer till följd av trafikolyckor samt 
till följd av kränkning av privatlivet eller 
personlighetsskyddet, inbegripet 
ärekränkning.

Senast den … skall kommissionen för 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén lägga 
fram en rapport om tillämpningen av denna 
förordning. Rapporten skall i förekommande 
fall åtföljas av förslag till ändring av 
förordningen.
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När denna rapport utarbetas skall 
kommissionen fästa särskild 
uppmärksamhet vid konsekvenserna av det 
sätt på vilket utländsk lagstiftning 
behandlas inom de olika rättssystemen och 
vid skadeståndsfrågorna, till exempel 
möjligheten att inom vissa rättssystem 
utdöma skadestånd med syfte att bestraffa
eller avskräcka.
Rapporten skall också omfatta en analys av 
i vilken utsträckning medlemsstaternas 
domstolar i praktiken tillämpar utländsk 
lagstiftning och rekommendationer om 
huruvida det är lämpligt med gemensamma 
riktlinjer för tillämpning av utländsk 
lagstiftning.
Senast den … skall kommissionen, efter 
utförligt samråd med berörda parter, 
förelägga Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén en rapport om den rådande 
situationen i fråga om kränkningar av 
privatlivet eller personlighetsskyddet med 
hänsyn till åsikts- och tryckfriheten. 
Rapporten skall innehålla en ingående 
studie över hur vanlig denna företeelse är
och de problem som den medför samt en 
omfattande konsekvensbedömning. Vid 
behov skall rapporten innehålla 
ändringsförslag till denna förordning 
och/eller förslag om att anta särskild 
lagstiftning. 
Senast den … skall kommissionen, efter 
utförligt samråd med berörda parter, bland 
annat Haagkonferensen för internationell 
privaträtt, förelägga Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén en rapport om den 
rådande situationen i fråga om tillämplig 
lag vid trafikolyckor. Rapporten skall 
innehålla en ingående studie över hur 
vanlig denna företeelse är och de problem 
som den medför samt en omfattande 
konsekvensbedömning. Vid behov skall 
rapporten innehålla ändringsförslag till 
denna förordning och/eller förslag om att 
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anta särskild lagstiftning.

Or. de

Motivering

Föredragandens förslag om en utökad översynsklausul understöds i princip, men klausulen 
bör samtidigt göra det möjligt att nå en överenskommelse med rådet. Inom rådet har man inte 
kunnat komma fram till en lösning i fråga om kränkningar av privatlivet eller 
personlighetsskyddet, och kommissionen har dragit tillbaka sitt förslag i detta hänseende. 
Detta bör dock inte utgöra något hinder för att förordningen som helhet antas. Däremot 
måste gemenskapens lagstiftare ägna denna fråga särskild uppmärksamhet, eftersom den är 
av grundläggande betydelse. I övrigt är det inte nödvändigt att nämna särskilda yrkesgrupper 
som måste höras.

Ändringsförslag från Piia-Noora Kauppi

Ändringsförslag 39
Artikel 30

Senast den … skall kommissionen för 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén lägga 
fram en rapport om tillämpningen av denna 
förordning. Rapporten skall i förekommande 
fall åtföljas av förslag till ändring av 
förordningen. Rapporten skall framför allt ta 
upp utomobligatoriska förpliktelser som 
uppkommer till följd av trafikolyckor samt 
till följd av kränkning av privatlivet eller 
personlighetsskyddet, inbegripet 
ärekränkning.

Senast den … skall kommissionen för 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén lägga 
fram en rapport om tillämpningen av denna 
förordning. Rapporten skall i förekommande 
fall åtföljas av förslag till ändring av 
förordningen. Rapporten skall framför allt ta 
upp utomobligatoriska förpliktelser som 
uppkommer till följd av trafikolyckor.

Or. en

Motivering

Utomobligatoriska förpliktelser i fråga om kränkningar av privatlivet eller 
personlighetsskydd, inbegripet ärekränkning, ingår uttryckligen inte i förordningens 
tillämpningsområde i enlighet med artikel 1 h.

Dessutom har kommissionen konstaterat att det förekommer ett mycket litet antal 
gränsöverskridande fall på detta område. Förordningens rättsliga grund, det vill säga 
artikel 65 i fördraget, avser endast åtgärder rörande civilrättsligt samarbete med 
gränsöverskridande följder och som därmed är nödvändiga för att den inre marknaden skall 
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fungera väl. Därmed gäller förordningens rättsliga grund inte utomobligatoriska förpliktelser 
till följd av kränkningar av privatlivet eller personlighetsskyddet.


