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Ændringsforslag af Maria Berger

Ændringsforslag 32
Betragtning 7

(7) Parternes frihed til at aftale, hvilken lov 
der skal finde anvendelse, bør udgøre 
hjørnestenen i lovvalgsregelsystemet for 
kontraktlige forpligtelser.

(7) Parternes frihed til at aftale, hvilken lov 
der skal finde anvendelse, bør udgøre 
hjørnestenen i lovvalgsregelsystemet for 
kontraktlige forpligtelser. Denne frihed 
omfatter retten til at aftale, at det er
aftaleretlige regler og principper, som er 
anerkendt på internationalt plan, der skal 
finde anvendelse. Disse principper og 
regler skal dog opfylde visse 
minimumsnormer for at kunne anvendes
og er underlagt de begrænsninger for 
valgfriheden, der er fastsat i denne 
forordnings artikel 5-7. De bør navnlig 
fastsættes af et uafhængigt, upartisk og 
neutralt organ, deres indhold bør være 
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afbalanceret og beskyttet mod omgåelse 
og misbrug gennem visse ufravigelige 
regler, og de bør regulere rettigheder og 
forpligtelser så omfattende, som dette er 
hensigtsmæssigt. Disse betingelser 
opfyldes f.eks. af UNIDROIT-
principperne for internationale 
handelsaftaler.

Begrundelse

Tilføjelsen skal sammenholdes med artikel 3, stk. 2, første afsnit (ændret).

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 33
Betragtning 7

(7) Parternes frihed til at aftale, hvilken lov 
der skal finde anvendelse, bør udgøre 
hjørnestenen i lovvalgsregelsystemet for 
kontraktlige forpligtelser.

(7) Parternes frihed til at aftale, hvilken lov 
der skal finde anvendelse, bør udgøre 
hjørnestenen i lovvalgsregelsystemet for 
kontraktlige forpligtelser. Denne frihed 
omfatter retten til at aftale, at det er 
aftaleretlige regler og principper, som både
er anerkendt på internationalt plan og 
bekræftet af den lovgivende myndighed i 
Fællesskabet, der skal finde anvendelse.

Or. de

Begrundelse

Tilføjelsen skal sammenholdes med artikel 3, stk. 2, første afsnit (ændret).

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 34
Betragtning 10

(10) Hvad specielt angår forbrugeraftaler, 
bør lovvalgsreglen åbne mulighed for at 
mindske omkostningerne ved bilæggelse af 
tvister i disse sager, der ofte drejer sig om 

(10) Hvad specielt angår forbrugeraftaler, 
bør de ufravigelige bestemmelser i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted, altid finde 
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ubetydelige beløb, og tage hensyn til 
udviklingen i fjernsalgsteknikkerne. Af 
hensyn til sammenhængen med forordning 
44/2001/EF er det nødvendigt dels at lægge 
begrebet "det land, virksomheden er rettet 
mod" til grund som betingelse for 
anvendelse af forbrugerbeskyttelsesreglen, 
og dels at sikre, at dette begreb fortolkes 
ensartet i de to tekster ved at henvise til, at 
det i en fælles erklæring fra Rådet og 
Kommissionen angående artikel 15 i 
forordning 44/2001/EF anføres, at det for 
at artikel 15, stk. 1, litra c), finder 
anvendelse, "ikke er tilstrækkeligt, at en 
virksomhed retter sine aktiviteter mod 
forbrugerens domicilland eller mod flere 
medlemsstater, heriblandt forbrugerens 
domicilland, der skal også være indgået en 
kontrakt som led i disse aktiviteter". I 
erklæringen erindres der videre om, at den 
omstændighed, "at der er adgang til et 
netsted på Internet, ikke er tilstrækkeligt til, 
at artikel 15 finder anvendelse, det kræves 
også, at der på dette netsted opfordres til at 
indgå fjernkontrakter, og at der faktisk er 
indgået en fjernkontrakt, uanset hvordan 
det er sket. I den forbindelse er det sprog 
eller den valuta, der benyttes på Internet-
siden, ikke relevant".

anvendelse. Princippet om frit lovvalg 
gælder dog også for forbrugeraftaler. For 
at tage hensyn til udviklingen i 
fjernsalgsteknikkerne bør det sikres, at 
adgang til et netsted på Internet hvad angår 
indgåelse af fjernkontrakter ikke er 
tilstrækkeligt til, at de ufravigelige 
forbrugerbestemmelser i den medlemsstat, 
hvor forbrugeren har sit sædvanlige 
opholdssted, finder anvendelse. Hertil 
kræves tværtimod en positiv adfærd fra 
udbyderes side med henblik på indgåelse af 
en fjernkontrakt. 

Or. de

Begrundelse

Princippet om frit lovvalg bør også gælde for forbrugeraftaler. Der skal dog tages hensyn til
det forhold, at forbrugeren er den svagere part. Der skal derfor også i forbrugeraftaler tages 
hensyn til de ufravigelige bestemmelser, der findes på europæisk og nationalt plan til fordel 
for forbrugerne.

Udviklingen inden for fjernsalg kræver en præcisering. For at udnytte denne salgsforms 
muligheder bedst muligt skal det sikres, at hvis en forbruger fra en medlemsstat, hvortil 
online-tilbuddet ikke var rettet, indgår en kontrakt på internettet, indebærer dette ikke, at de 
ufravigelige forbrugerbeskyttelsesbestemmelser i den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted, finder anvendelse. Som følge af større omkostninger navnlig for små 
og mellemstore virksomheder ville der ellers være en risiko for, at e-virksomheder 
udelukkende orienterer deres løsninger mod en bestemt medlemsstat. 
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Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 35
Betragtning 11

(11) For individuelle arbejdsaftaler bør 
lovvalgsreglen åbne mulighed for at afgøre, 
hvor arbejdsforholdet har sit tyngdepunkt, 
uanset alle ydre kendetegn. Denne regel 
griber ikke ind i anvendelsen af ufravigelige 
bestemmelser i udstationeringslandet i 
overensstemmelse med direktiv 96/71/EF af 
16. december 1996 om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser.

(11) For individuelle arbejdsaftaler bør 
denne forordning åbne mulighed for at 
afgøre, hvor arbejdsforholdet har sit 
tyngdepunkt, uanset alle ydre kendetegn. 
Dette realitetsprincip bør ligeledes finde 
anvendelse for at fastslå kontraktforholdets 
egentlige karakter. Denne regel griber ikke 
ind i anvendelsen af ufravigelige 
bestemmelser i udstationeringslandet i 
overensstemmelse med direktiv 96/71/EF af 
16. december 1996 om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser. Staterne bør sikre en 
effektiv anvendelse af dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

For at forhindre konstruktioner, der har til formål at opnå en konkurrencefordel ved at omgå 
de arbejdsretlige bestemmelser, gælder det om at anvende realitetsprincippet, således at man 
kan sætte sig ud over de ydre kendetegn og vurdere den egentlige kontraktlige karakter af 
forholdet mellem en tjenesteyder eller en individuel arbejdstager på den ene side og en 
modtager eller en kunde på den anden side.

På det formelle plan er det relevant at forbedre ordlyden af betragtning 11 ved at ændre 
"lovvalgsreglen" til "denne forordning".

I øvrigt drejer det sig om at videreføre bestræbelserne for at forbedre effektiviteten af direktiv 
96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 
(forbedring af virksomhedernes informationsniveau, det administrative samarbejde, 
kontrolforanstaltningernes og retsforfølgningens effektivitet).

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 36
Artikel 1, stk. 1, afsnit 2

De finder ikke anvendelse på bl.a. skatte- og 
toldområdet eller på forvaltningsretlige 
anliggender.

De finder i særdeleshed ikke anvendelse på 
skatte- og toldområdet eller på 
forvaltningsretlige anliggender eller statens 
ansvar for handlinger og undladelser 
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under udøvelsen af statsmagt (acta iure 
imperii).

Or. fr

Begrundelse

Det foreslås, at forvaltningsretten klart udelukkes fra forordningens anvendelsesområde, 
eftersom forordningen kun bør vedrøre privatretlige forhold. Formuleringen er direkte 
inspireret af den fælles holdning om Rom II for at skabe størst mulig konsekvens.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 37
Artikel 1, stk. 2, litra b

b) forpligtelser, som udspringer af 
familieforhold eller forhold, der i henhold til
den lov, der finder anvendelse på dem, 
afføder tilsvarende virkninger, herunder 
underholdsforpligtelser 

b) forpligtelser, som udspringer af 
familieforhold eller forhold, der ifølge den 
lov, der finder anvendelse på dem, anses for 
at have tilsvarende virkninger, herunder 
underholdsforpligtelser 

Or. fr

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 38
Artikel 1, stk. 2, litra c

c) forpligtelser, der vedrører 
formueforholdet mellem ægtefæller eller 
formueforholdet i forhold, der i henhold til
den lov, der finder anvendelse på dem, har
tilsvarende virkninger som ægteskab, samt 
testamenter og arv

c) forpligtelser, der vedrører 
formueforholdet mellem ægtefæller eller 
formueforholdet mellem partnere i forhold, 
der ifølge den lov, der finder anvendelse på 
dem, anses for at have virkninger svarende 
til et ægteskabs, samt testamenter og arv

Or. fr

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 39
Artikel 1, stk. 2, litra d
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d) forpligtelser ifølge veksler, checks og 
ordregældsbreve eller ifølge andre 
omsætningspapirer i det omfang, hvor 
forpligtelserne ifølge andre 
omsætningspapirer udspringer af deres 
negotiable karakter

d) forpligtelser ifølge veksler, checks og 
ordregældsbreve eller ifølge alle andre 
omsætningspapirer i det omfang, hvor 
forpligtelserne ifølge andre 
omsætningspapirer udspringer af deres 
negotiable karakter, særlig forpligtelser, der 
udspringer af aftaler vedrørende finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked som omhandlet i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter1, samt de 
tilhørende ejendomsrettigheder.
_____________
1 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

Or. fr

Begrundelse

Formålet er klart at udelukke børsretlige transaktioner fra anvendelsesområdet for Rom I: 
disse dispositioner er allerede gjort til genstand for udstrakt og specialiseret regulering i 
fællesskabsregi.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 40
Artikel 3, stk. 1, afsnit 2

Lovvalget skal være udtrykkeligt eller med 
rimelig sikkerhed fremgå af aftalens 
bestemmelser, parternes adfærd eller
omstændighederne i øvrigt. Har parterne 
udpeget en ret eller retter i en medlemsstat 
til behandling af tvister, der er opstået eller 
opstår angående deres aftale, anses 
parterne for også at have valgt denne 
medlemsstats lov.

Lovvalget skal være udtrykkeligt eller med 
rimelig sikkerhed fremgå af aftalens 
bestemmelser, omstændighederne i øvrigt
eller ethvert andet objektivt element, der 
gør det muligt at vurdere parternes ønsker.

Or. fr

Begrundelse

Formålet er i højere grad at præcisere begrebet "stiltiende valg" inden for den kommende 
forordnings rammer, uden at begrebet omfatter andet end objektive elementer. I dette øjemed 
må der opstilles et hierarki af indikatorer, der kan dokumentere et sådant valg, og samtidig 
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må man undgå enhver henvisning til "parternes adfærd".

Man må forkaste den antagelse, at parternes valg af forum i en bestemt medlemsstat skulle 
indebære, at de ligeledes har valgt lovgivningen i denne stat. En sådan antagelse ville helt 
konkret indebære, at der sættes spørgsmålstegn ved selve principperne for anvendelsen af den 
internationale privatret.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 41
Artikel 3, stk. 2

2. Parterne kan også aftale, at det er 
aftaleretlige regler og principper, som er 
anerkendt på internationalt plan eller 
fællesskabsplan, der skal finde anvendelse.

I spørgsmål på områder, der er omfattet af 
sådanne regler eller principper, men som 
ikke reguleres udtrykkeligt af dem, 
anvendes dog de almindelige principper, de 
bygger på, eller i mangel af sådanne 
principper den lov, der skulle være anvendt 
i henhold til denne forordning, hvis 
parterne ikke havde aftalt lovvalg.

udgår

Or. fr

Begrundelse

De aftaleretlige principper og regler, som er anerkendt på internationalt plan eller 
fællesskabsplan, ville ikke løse alle de problemer, der kan opstå i forbindelse med 
fortolkningen eller gennemførelsen af aftalen. Desuden ville muligheden for at henvise til 
"almindelige principper" indebære et element af retsusikkerhed. Alle aftaler må være 
underlagt en anerkendt og troværdig retsorden, herunder et fuldstændigt kodificeret regelsæt.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 41
Artikel 3, stk. 2

2. Parterne kan også aftale, at det er 
aftaleretlige regler og principper, som er 
anerkendt på internationalt plan eller 
fællesskabsplan, der skal finde anvendelse.

udgår

I spørgsmål på områder, der er omfattet af 
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sådanne principper eller regler, men som 
ikke reguleres udtrykkeligt af dem, 
anvendes dog de almindelige principper, de 
bygger på, eller i mangel af sådanne 
principper den lov, der skulle være anvendt 
i henhold til denne forordning, hvis 
parterne ikke havde aftalt lovvalg.

Or. en

Begrundelse

Anvendelse af de aftaleretlige regler og principper, som er anerkendt på internationalt plan
eller fællesskabsplan, vil ikke løse alle de spørgsmål, som vil kunne opstå i forbindelse med 
fortolkningen eller anvendelsen af en kontrakt. Desuden vil muligheden for at henvise til 
"almindelige principper" skabe juridisk usikkerhed. Alle kontrakter bør være omfattet af en 
anerkendt og pålidelig national retsorden, herunder et komplet kodificeret regelsæt.

Ændringsforslag af Maria Berger

Ændringsforslag 42
Artikel 3, stk. 2, afsnit 1

2. Parterne kan også aftale, at det er 
aftaleretlige regler og principper, som er 
anerkendt på internationalt plan eller 
fællesskabsplan, der skal finde anvendelse.

2. Parterne kan også aftale, at det er 
aftaleretlige regler og principper, som er 
anerkendt på internationalt plan eller
vedtaget på fællesskabsplan, jf. EF-
traktatens artikel 251, der skal finde 
anvendelse.

Or. de

Begrundelse

Der bør kun refereres til den fælles referenceramme under forudsætning af, at denne ikke blot 
er anerkendt, men også er blevet vedtaget inden for rammerne af den normale 
lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 43
Artikel 3, stk. 2, afsnit 1

2. Parterne kan også aftale, at det er 
aftaleretlige regler og principper, som er 

2. Parterne kan også aftale, at det er 
aftaleretlige regler og principper, som er 
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anerkendt på internationalt plan eller 
fællesskabsplan, der skal finde anvendelse.

anerkendt på internationalt plan, der skal 
finde anvendelse. Det frie lovvalg er også 
underlagt aftaleretlige principper, som er 
bekræftet af den lovgivende myndighed i 
Fællesskabet.

Or. de

Begrundelse

Den ændrede betragtning 7 skal præcisere denne bestemmelse. Princippet om frit lovvalg bør 
også omfatte den fælles referenceramme. Det er ikke afgørende, at denne retlige ramme 
endnu ikke er udarbejdet, da referencen til den lovgivende myndighed i Fællesskabet 
præciserer, at regler herom skal bekræftes af de demokratisk legitimerede institutioner på 
europæisk plan.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 44
Artikel 3, stk. 2, afsnit 2

I spørgsmål på områder, der er omfattet af 
sådanne principper eller regler, men som 
ikke reguleres udtrykkeligt af dem, anvendes 
dog de almindelige principper, de bygger 
på, eller i mangel af sådanne principper
den lov, der skulle være anvendt i henhold 
til denne forordning, hvis parterne ikke 
havde aftalt lovvalg.

I spørgsmål på områder, der er omfattet af 
sådanne principper eller regler, men som 
ikke reguleres udtrykkeligt af dem, anvendes 
dog den lov, der skulle være anvendt i 
henhold til denne forordning, hvis parterne 
ikke havde aftalt lovvalg.

Or. fr

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 45
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

2a. Uden at dette berører anvendelsen af 
ufravigelige regler i fællesskabsretten eller 
i domslandets lov, kan parterne vælge at 
anvende aftaleretlige regler eller 
principper, som er blevet vedtaget formelt 
af Europa-Parlamentet og Rådet i en 
fællesskabsretsakt, der er offentliggjort i L-
udgaven af Den Europæiske Unions 
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Tidende, når parterne på tidspunktet for 
valget af disse regler eller principper har 
deres opholdssted i to forskellige stater.
I spørgsmål på områder, der er omfattet af 
sådanne regler eller principper, men som 
ikke reguleres udtrykkeligt af dem, 
anvendes den lov, parterne har valgt, eller i 
mangel heraf den lov, der er udpeget i 
henhold til denne forordning.
Medlemsstaterne kan fastsætte, at sådanne 
aftaler kan annulleres efter anmodning fra 
en part, hvis de ikke er af 
grænseoverskridende karakter, eller hvis de 
er indgået i modstrid med en af 
fællesskabsrettens ufravigelige regler.

Or. fr

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 46
Artikel 3, stk. 4

4. Hvis alle omstændighederne på 
tidspunktet for parternes lovvalg er 
lokaliseret i et og samme land, kan 
parternes lovvalg i overensstemmelse med 
stk. 1 eller 2, uanset om de tillige har aftalt 
værneting i et andet land eller ej, ikke 
medføre tilsidesættelse af de regler i dette 
lands lovbestemmelser, som ikke kan 
fraviges ved aftale, herefter benævnt 
"ufravigelige regler".

udgår

Or. en

Begrundelse

En begrænsning af lovvalgsfriheden skaber usikkerhed og øger udgifterne til juridiske "due 
diligence"-undersøgelser og retstvister. Dette gælder navnlig for kontraktforhold på de 
finansielle markeder, hvor det er almindeligt at anvende velafprøvet standarddokumentation 
med henblik på at harmonisere produkterne og forøge deres omsættelighed og likviditet. 
Eksempler på standardiserede produkter er finansielle instrumenter som obligationer og lån 
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samt derivater, repoforretninger og værdipapirlån. Den nuværende ordlyd af artikel 3 er 
desuden i strid med artikel 6 i Rådets forordning(EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om 
konkurs ("konkursforordningen") og de tilsvarende bestemmelser i artikel 23 og 25 i direktiv 
2001/47/EF af 4. april 2001 om likvidation af kreditinstitutter, hvor det bestemmes, at 
muligheden for at gøre krav om modregning eller "netting" gældende i forbindelse med en 
parts insolvens afgøres af den lov, parterne har valgt i forbindelse med den pågældende 
aftale. At dømme ud fra betragtningerne i konkursforordningen var det lovgiverens hensigt at 
tilgodese det forhold, at parterne bygger deres aftale på et lovvalg, hvilket ville blive 
undergravet, hvis de ufravigelige konkursregler i "forum concursus" fik forrang.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 47
Artikel 4

1. Har parterne ikke aftalt lovvalg i 
overensstemmelse med artikel 3, bestemmes 
den lov, der finder anvendelse på aftalen, 
som følger:

1. Har parterne ikke aftalt lovvalg i 
overensstemmelse med artikel 3, er aftaler 
underlagt loven i det land, hvortil de har 
deres nærmeste tilknytning.
1a. Aftalen antages at have den nærmeste 
tilknytning til det land, hvor den part, der 
præsterer den karakteristiske ydelse, har sit 
sædvanlige opholdssted på tidspunktet for 
aftalens indgåelse. 
1b. Spørgsmålet om, til hvilket land en 
aftale antages at have den nærmeste 
tilknytning, afgøres som følger: 

a) købsaftaler er underlagt loven i det land, 
hvor sælger har sit sædvanlige opholdssted

a) købsaftaler antages at have den 
nærmeste tilknytning til det land, hvor 
sælger har sit sædvanlige opholdssted

b) tjenesteydelsesaftaler er underlagt loven i
det land, hvor tjenesteyderen har sit 
sædvanlige opholdssted

b) tjenesteydelsesaftaler antages at have den 
nærmeste tilknytning til det land, hvor 
tjenesteyderen har sit sædvanlige 
opholdssted

c) transportaftaler er underlagt loven i det 
land, hvor transportøren har sit sædvanlige 
opholdssted

c) transportaftaler antages at have den 
nærmeste tilknytning til det land, hvor 
transportøren har sit sædvanlige opholdssted

d) aftaler vedrørende en ret over fast 
ejendom eller en brugsret til fast ejendom er 
underlagt loven i det land, hvor 
ejendommen er beliggende

d) aftaler vedrørende en ret over fast 
ejendom eller en brugsret til fast ejendom 
antages at have den nærmeste tilknytning 
til det land, hvor ejendommen er beliggende

e) uanset litra d) gælder, at aftaler om leje 
eller forpagtning af fast ejendom med 
henblik på midlertidig privat brug i højst 
seks på hinanden følgende måneder er 
underlagt loven i det land, hvor ejeren har 

e) uanset litra d) gælder, at aftaler om leje 
eller forpagtning af fast ejendom med 
henblik på midlertidig privat brug i højst 
seks på hinanden følgende måneder antages
at have den nærmeste tilknytning til det 
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sit sædvanlige opholdssted, forudsat at 
lejeren eller forpagteren er en fysisk person 
med sædvanligt opholdssted i samme land

land, hvor ejeren har sit sædvanlige 
opholdssted, forudsat at lejeren eller 
forpagteren er en fysisk person med 
sædvanligt opholdssted i samme land

f) aftaler vedrørende intellektuel eller 
industriel ejendomsret er underlagt loven i 
det land, hvor rettighedsoverdrageren har 
sit sædvanlige opholdssted
g) franchiseaftaler er underlagt loven i det 
land, hvor franchisetageren har sit 
sædvanlige opholdssted

g) franchiseaftaler antages at have den 
nærmeste tilknytning til loven i det land, 
hvor franchisetageren har sit sædvanlige 
opholdssted

h) distributionsaftaler er underlagt loven i
det land, hvor distributøren har sit 
sædvanlige opholdssted.

h) distributionsaftaler antages at have den 
nærmeste tilknytning til loven i det land, 
hvor distributøren har sit sædvanlige 
opholdssted.

2. Aftaler, der ikke er omhandlet i stk. 1, er 
underlagt loven i det land, hvor den part, 
der præsterer den karakteristiske ydelse, 
har sit sædvanlige opholdssted på 
tidspunktet for aftalens indgåelse. Kan den 
karakteristiske ydelse ikke bestemmes, er 
aftalen underlagt loven i det land, hvortil 
den har sin nærmeste tilknytning.

2. Undtagelsesvis kan de i stk. 1a og 1b 
omhandlede antagelser tilsidesættes, når 
det af omstændighederne som helhed 
fremgår, at aftalen har en nærmere 
tilknytning til et andet land, og når den 
udpegede lov åbenbart virker uegnet. 

Or. fr

Begrundelse

Hvis parterne ikke har aftalt lovvalg, er det hensigtsmæssigt at benytte en smidig 
løsningsmodel, der er baseret på nærhedsprincippet, ledsaget af dels syv antagelser 
(antagelsen om intellektuel eller industriel ejendomsret udgår, og antagelsen om 
transportaftaler ændres) vedrørende bestemte kontrakttyper, dels en stramt formuleret, men 
generel undtagelsesbestemmelse.

Ændringsforslag af Maria Berger

Ændringsforslag 48
Artikel 4, stk. 1, litra h a (nyt)

(ha) forsikringsaftaler er underlagt loven i 
det land, hvor den forsikrede risiko er 
beliggende. Ved afgørelsen af, i hvilket 
land den forsikrede risiko er beliggende, 
anvender domstolen den nationale 
lovgivning.
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Or. de

Ændringsforslag af Maria Berger

Ændringsforslag 49
Artikel 4, stk. 1, litra h b (nyt)

(hb) alle aftaler, der ikke er omhandlet i 
litra a) - ha), er underlagt loven i det land, 
hvor den part, der skal præstere eller
præsterer den karakteristiske ydelse, har sit 
sædvanlige opholdssted på tidspunktet for 
aftalens indgåelse.

Or. de

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 50
Artikel 4, stk. 1, litra e

e) uanset litra d) gælder, at aftaler om leje 
eller forpagtning af fast ejendom med 
henblik på midlertidig privat brug i højst 
seks på hinanden følgende måneder er 
underlagt loven i det land, hvor ejeren har 
sit sædvanlige opholdssted, forudsat at 
lejeren eller forpagteren er en fysisk person 
med sædvanligt opholdssted i samme land 

e) uanset litra d) gælder, at aftaler om leje 
eller forpagtning af fast ejendom med 
henblik på midlertidig privat brug i højst 
seks på hinanden følgende måneder antages 
at have den nærmeste tilknytning til loven i
det land, hvor ejeren har sit sædvanlige 
opholdssted, forudsat at lejeren eller 
forpagteren er en fysisk person med 
sædvanligt opholdssted i samme land, og 
denne lov er sammenfaldende med loven i 
det land, hvor ejendommen er beliggende

Or. fr

Ændringsforslag af Maria Berger

Ændringsforslag 51
Artikel 4, stk. 2

2. Aftaler, der ikke er omhandlet i stk. 1, er 
underlagt loven i det land, hvor den part, 
der præsterer den karakteristiske ydelse, 

2. Når det af samtlige kendte forhold 
fremgår, at aftalen har en åbenbart 
stærkere tilknytning til et andet land end 
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har sit sædvanlige opholdssted på 
tidspunktet for aftalens indgåelse. Kan den 
karakteristiske ydelse ikke bestemmes, er 
aftalen underlagt loven i det land, hvortil 
den har sin nærmeste tilknytning.

det i stk. 1 nævnte, finder dette lands 
lovgivning anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 52
Artikel 4, stk. 2 

2. Aftaler, der ikke er omhandlet i stk. 1, er 
underlagt loven i det land, hvor den part, der 
præsterer den karakteristiske ydelse, har sit 
sædvanlige opholdssted på tidspunktet for 
aftalens indgåelse. Kan den karakteristiske 
ydelse ikke bestemmes, er aftalen underlagt 
loven i det land, hvortil den har sin
nærmeste tilknytning.

2. Aftaler, for hvis vedkommende det 
foregående stykke ikke fastsætter en 
antagelse om lovvalg, er underlagt loven i 
det land, hvor den part, der præsterer den 
karakteristiske ydelse, har sit sædvanlige 
opholdssted på tidspunktet for aftalens 
indgåelse, medmindre det åbenbart fremgår 
af omstændighederne som helhed, at 
aftalen har nærmere tilknytning til loven i 
et andet land.

Or. fr

Begrundelse

Det drejer sig om at fastsætte en undtagelsesbestemmelse, der udelukkende vedrører 
lovvalgsreglerne, for at sikre praktikerne størst mulig retlig sikkerhed.

Ændringsforslag af Janelly Fourtou

Ændringsforslag 53
Artikel 5

1. Forbrugeraftaler som defineret og 
omhandlet i stk. 2 er underlagt loven i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted.

1. Denne artikel finder anvendelse på 
aftaler om levering til en person 
("forbrugeren") af løsøregenstande eller 
tjenesteydelser med henblik på en 
anvendelse, der må anses at ligge uden for 
hans erhvervsmæssige virksomhed, eller 
om ydelse af kredit til et sådant formål.

2. Stk. 1 finder anvendelse på aftaler, som 2. Uanset artikel 3 kan parternes lovvalg 



AM\642976DA.doc 15/35 PE 382.371v01-00

DA

en fysisk person, forbrugeren, der har 
sædvanligt opholdssted i en medlemsstat, 
med henblik på brug, der må anses at ligge 
uden for hans erhvervsmæssige 
virksomhed, indgår med en anden person, 
den erhvervsdrivende, der handler som led i 
sin erhvervsvirksomhed.

ikke medføre, at forbrugeren berøves den 
beskyttelse, der tilkommer ham i medfør af 
ufravigelige regler i loven i det land, hvor 
han har sit sædvanlige opholdssted,

Anvendelse af stk. 1 er betinget af, at 
aftalen er indgået med en erhvervsdrivende, 
som udøver erhvervsmæssig virksomhed i 
den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted, eller som på en 
hvilken som helst måde retter sådan 
virksomhed mod denne medlemsstat eller 
mod flere lande, heriblandt denne 
medlemsstat, og at aftalen er indgået som 
led i denne erhvervsvirksomhed, 
medmindre den erhvervsdrivende var 
uvidende om forbrugerens sædvanlige 
opholdssted og denne uvidenhed ikke 
kunne tilskrives uagtsomhed fra den 
erhvervsdrivendes side.

- såfremt der i dette land forud for aftalens 
indgåelse er fremsat særligt tilbud over for 
ham eller er foretaget reklamering, og han 
dér har foretaget de handlinger, der fra 
hans side er nødvendige for aftalens 
indgåelse, eller

- såfremt den anden part eller dennes 
repræsentant har modtaget forbrugerens 
bestilling i dette land, eller
- såfremt aftalen angår salg af 
løsøregenstande, og forbrugeren er rejst fra 
dette land til et andet land og har afgivet 
sin bestilling dér, under forudsætning af at 
forbrugerens rejse var arrangeret af 
sælgeren med det formål at formå 
forbrugeren til at afslutte køb.

3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på følgende 
aftaler:

3. Uanset artikel 4 er en aftale, der er 
omfattet af nærværende artikel, i mangel af 
et lovvalg i henhold til artikel 3 undergivet 
loven i det land, hvor forbrugeren har sin 
bopæl, såfremt den er indgået under de i 
stk. 2 nævnte omstændigheder.

a) aftaler om levering af tjenesteydelser til 
forbrugere, såfremt disse udelukkende skal 
præsteres i et andet land end det, hvor 
forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted
b) transportaftaler, bortset fra aftaler om 
pakkerejser som defineret i direktiv 
90/314/EØF af 13. juni 1990
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c) aftaler vedrørende en ret over fast 
ejendom eller en brugsret til fast ejendom, 
bortset fra aftaler om brugsret til fast 
ejendom på timeshare-basis som defineret i 
direktiv 94/47/EF af 26. oktober 1994.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at erstatte den nye udgave af artikel 5, som 
Kommissionen foreslår, med teksten til artikel 5 i Rom-konventionen. For det første har 
teksten til Rom-konventionen så vidt vides ikke givet anledning til nogen problemer i praksis. 
For det andet menes den nye tekst at kunne afskrække handelsvirksomheder, navnlig SMV'er, 
fra at drive internethandel med forbrugere fra andre lande, fordi de derved vil skulle forholde 
sig til alle retssystemerne i EU's medlemsstater. Dette er næppe i overensstemmelse med 
målene for det indre marked. Desuden er Kommissionens tekst diskriminerende, fordi den kun 
gælder for forbrugere i EU's medlemsstater. Endelig har Kommissionen indføjet den nye 
bestemmelse uden at have gennemført en konsekvensanalyse, hvilket er af afgørende 
betydning i betragtning af bestemmelsens potentielt negative virkninger for 
erhvervsvirksomhederne og det indre marked.

Ændringsforslag af Maria Berger

Ændringsforslag 54
Artikel 5

1. Forbrugeraftaler som defineret og 
omhandlet i stk. 2 er underlagt loven i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted.

1. Forbrugeraftaler som defineret og 
omhandlet i stk. 2 er underlagt loven i det 
land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige 
opholdssted.

2. Stk. 1 finder anvendelse på aftaler, som en 
fysisk person, forbrugeren, der har 
sædvanligt opholdssted i en medlemsstat,
med henblik på brug, der må anses at ligge 
uden for hans erhvervsmæssige virksomhed, 
indgår med en anden person, den 
erhvervsdrivende, der handler som led i sin 
erhvervsvirksomhed.

2. Stk. 1 finder anvendelse på aftaler, som en 
fysisk person, forbrugeren, med henblik på 
brug, der må anses at ligge uden for hans 
erhvervsmæssige virksomhed, indgår med 
en anden person, den erhvervsdrivende, der 
handler som led i sin erhvervsvirksomhed.

Anvendelse af stk. 1 er betinget af, at aftalen 
er indgået med en erhvervsdrivende, som 
udøver erhvervsmæssig virksomhed i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted, eller som på en 
hvilken som helst måde retter sådan 
virksomhed mod denne medlemsstat eller 

Anvendelse af stk. 1 er betinget af, at aftalen 
er indgået med en erhvervsdrivende, som 
udøver erhvervsmæssig virksomhed i det 
land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige 
opholdssted, eller som på en hvilken som 
helst måde retter sådan virksomhed mod 
dette land eller mod flere lande, heriblandt 
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mod flere lande, heriblandt denne 
medlemsstat, og at aftalen er indgået som 
led i denne erhvervsvirksomhed, medmindre 
den erhvervsdrivende var uvidende om 
forbrugerens sædvanlige opholdssted og 
denne uvidenhed ikke kunne tilskrives 
uagtsomhed fra den erhvervsdrivendes side.

dette land, og at aftalen er indgået som led i 
denne erhvervsvirksomhed, medmindre den 
erhvervsdrivende var uvidende om 
forbrugerens sædvanlige opholdssted og 
denne uvidenhed ikke kunne tilskrives 
uagtsomhed fra den erhvervsdrivendes side.

3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på følgende 
aftaler:

3. For aftaler mellem erhvervsdrivende og 
forbrugere, jf. stk. 2, afsnit 1, er valget af et 
tredjelands lov ugyldigt, hvis forbrugeren 
derved unddrages den beskyttelse, denne 
nyder i medfør af et EF-direktiv, såfremt 

a) aftaler om levering af tjenesteydelser til 
forbrugere, såfremt disse udelukkende skal 
præsteres i et andet land end det, hvor 
forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted

a) aftalen udelukkende har tilknytning til 
EU-medlemsstater, eller

b) transportaftaler, bortset fra aftaler om 
pakkerejser som defineret i direktiv 
90/314/EØF af 13. juni 1990

b) forbrugeren har sit sædvanlige 
opholdssted i en medlemsstat, og 
betingelserne i stk. 2, afsnit 2, er opfyldt.

c) aftaler vedrørende en ret over fast 
ejendom eller en brugsret til fast ejendom, 
bortset fra aftaler om brugsret til fast 
ejendom på timeshare-basis som defineret i 
direktiv 94/47/EF af 26. oktober 1994.

Den lov, der i så fald skal finde anvendelse 
i stedet for det ugyldige lovvalg, følger af de 
almindelige regler hvad angår punkt 1 og 
af artikel 5, stk. 1, hvad angår punkt 2.

Or. de

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 55
Artikel 5, stk. 1

1. Forbrugeraftaler som defineret og 
omhandlet i stk. 2 er underlagt loven i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted.

1. Aftaler, som en fysisk person 
(forbrugeren) indgår med henblik på brug, 
der må anses at ligge uden for hans 
erhvervsmæssige virksomhed, med en 
anden person (den erhvervsdrivende), der 
handler som led i sin erhvervsvirksomhed, 
er underlagt loven i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren har sit sædvanlige 
opholdssted, forudsat:
a) at den erhvervsdrivende udøver 
erhvervsmæssig virksomhed i det land, hvor 
forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted
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b) at den erhvervsdrivende på en hvilken 
som helst måde retter sådan virksomhed 
mod dette land eller mod flere lande, 
heriblandt dette land, og at aftalen er 
indgået som led i denne 
erhvervsvirksomhed. 
I modsat fald bestemmes den lov, der finder 
anvendelse på en forbrugeraftale, efter 
artikel 4 med forbehold af ufravigelige 
bestemmelser i loven i det land, hvor 
forbrugeren har sit sædvanlige 
opholdssted. 

Or. fr

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 56
Artikel 5, stk. 1

1. Forbrugeraftaler som defineret og 
omhandlet i stk. 2 er underlagt loven i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted.

1. Uanset artikel 3 kan parternes lovvalg i 
en forbrugeraftale som defineret og 
omhandlet i stk. 2 ikke medføre, at 
forbrugeren berøves den beskyttelse, der 
tilkommer ham i medfør af ufravigelige 
regler i loven i det land, hvor han har sit 
sædvanlige opholdssted.

Or. en

Begrundelse

Princippet om frit lovvalg bør bevares, også for forbrugeraftaler. Det oprindelige forslag 
begrænser forbrugeren valgfrihed uden grund. Uanset om der er en lovvalgsbestemmelse bør 
de ufravigelige regler i gældende fællesskabsret og/eller loven i forbrugerens hjemland 
imidlertid finde anvendelse i forbrugeraftaler.

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 57
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Uanset artikel 4 er en forbrugeraftale
som defineret og omhandlet i stk. 2, i 
mangel af et lovvalg i henhold til artikel 3, 
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undergivet loven i det land, hvor 
forbrugeren har sit sædvanlige 
opholdssted.

Or. en

Begrundelse

Princippet om frit lovvalg bør bevares, også for forbrugeraftaler. I mangel af lovvalg bør 
forbrugeren imidlertid beskyttes. Dette gøres bedst ved at anvende loven i den medlemsstat, 
hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

Ændringsforslag af Diana Wallis

Ændringsforslag 58
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Alle erklæringer og forhandlinger i 
tilknytning til perioden forud for 
indgåelsen af en aftale betragtes som en del 
af aftalen.

Or. en

Begrundelse

Den lov, som finder anvendelse på aftalen, bør også gælde for den periode, der går forud for 
indgåelsen, fordi mange af de aktiviteter, der foregår i denne periode, har afgørende 
indflydelse på forbrugerens beslutning om at skrive indgå aftalen. Denne løsning vil være i 
overensstemmelse med Rådets fælles holdning vedrørende Rom II.

Ændringsforslag af Diana Wallis

Ændringsforslag 59
Artikel 5, stk. 2, afsnit 2

Anvendelse af stk. 1 er betinget af, at aftalen 
er indgået med en erhvervsdrivende, som 
udøver erhvervsmæssig virksomhed i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted, eller som på en 
hvilken som helst måde retter sådan 
virksomhed mod denne medlemsstat eller 
mod flere lande, heriblandt denne 
medlemsstat, og at aftalen er indgået som 

Anvendelse af stk. 1 er betinget af, at aftalen 
er indgået med en erhvervsdrivende, som 
udøver erhvervsmæssig virksomhed i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted, eller som på en 
hvilken som helst måde retter sådan 
virksomhed mod denne medlemsstat eller 
mod flere lande. Stk. 1 finder også 
anvendelse i tilfælde, hvor den 
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led i denne erhvervsvirksomhed, 
medmindre den erhvervsdrivende var 
uvidende om forbrugerens sædvanlige 
opholdssted og denne uvidenhed ikke 
kunne tilskrives uagtsomhed fra den 
erhvervsdrivendes side.

erhvervsdrivende bevidst opfordrer 
forbrugeren til at indgå en aftale på et 
tidspunkt, hvor sidstnævnte er uden for sit 
sædvanlige opholdsland, eller hvor den 
erhvervsdrivende opfordrer forbrugeren til 
at rejse til et andet land, hvor aftalen 
indgås.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende affattelse af artikel 5 ser ikke ud til at gælde for tilfælde, hvor forbrugeren af 
den erhvervsdrivende opfordres til at rejse til et andet lande for at indgå aftalen dér, eller 
hvor forbrugeren under en ferierejse får en henvendelse fra en virksomhed, der foreslår, at 
man indgår en aftale (f. eks. om timeshare).

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 60
Artikel 5, stk. 2, afsnit 2

Anvendelse af stk. 1 er betinget af, at aftalen 
er indgået med en erhvervsdrivende, som 
udøver erhvervsmæssig virksomhed i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted, eller som på en 
hvilken som helst måde retter sådan 
virksomhed mod denne medlemsstat eller 
mod flere lande, heriblandt denne 
medlemsstat, og at aftalen er indgået som 
led i denne erhvervsvirksomhed, 
medmindre den erhvervsdrivende var 
uvidende om forbrugerens sædvanlige 
opholdssted og denne uvidenhed ikke 
kunne tilskrives uagtsomhed fra den 
erhvervsdrivendes side.

Anvendelse af stk. 1 er betinget af, at aftalen 
er indgået med en erhvervsdrivende, som 
udøver erhvervsmæssig virksomhed i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted, eller som på en 
hvilken som helst måde retter sådan 
virksomhed mod denne eller mod flere 
medlemsstater. Stk. 1 finder også 
anvendelse i tilfælde, hvor den 
erhvervsdrivende bevidst opfordrer 
forbrugeren til at indgå en aftale på et 
tidspunkt, hvor sidstnævnte er uden for sit 
sædvanlige opholdsland, eller hvor den 
erhvervsdrivende opfordrer forbrugeren til 
at rejse til et andet land, hvor aftalen 
indgås.

Or. en

Begrundelse

Hvis man undlader at anvende lovvalgsreglen på disse scenarier vil der efter min opfattelse 
opstå smuthuller i lovgivningen, som virksomheder kan udnytte på forbrugernes bekostning.

Desuden bør den nye formulering "medmindre den erhvervsdrivende var uvidende om 



AM\642976DA.doc 21/35 PE 382.371v01-00

DA

forbrugerens sædvanlige opholdssted og denne uvidenhed ikke kunne tilskrives uagtsomhed 
fra den erhvervsdrivendes side" udgå, da den ikke er nødvendig og desuden kan skabe 
forvirring. Af hensyn til sammenhængen i lovgivningen er det vigtigt, at den fremtidige 
forordning bringes på linje med bestemmelserne i Bruxelles I-forordningen (artikel 15, stk. 1, 
litra c)).

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 61
Artikel 5, stk. 2, afsnit 2

Anvendelse af stk. 1 er betinget af, at aftalen 
er indgået med en erhvervsdrivende, som 
udøver erhvervsmæssig virksomhed i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted, eller som på en 
hvilken som helst måde retter sådan 
virksomhed mod denne medlemsstat eller 
mod flere lande, heriblandt denne 
medlemsstat, og at aftalen er indgået som led 
i denne erhvervsvirksomhed, medmindre 
den erhvervsdrivende var uvidende om 
forbrugerens sædvanlige opholdssted og 
denne uvidenhed ikke kunne tilskrives 
uagtsomhed fra den erhvervsdrivendes side.

Anvendelse af stk. 1 er betinget af, at aftalen 
er indgået med en erhvervsdrivende, som 
udøver erhvervsmæssig virksomhed i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted, eller som specifikt
retter sådan virksomhed mod denne 
medlemsstat eller mod flere lande, 
heriblandt denne medlemsstat, og at aftalen 
er indgået som led i denne specifikke 
virksomhed, medmindre den 
erhvervsdrivende var uvidende om 
forbrugerens sædvanlige opholdssted og 
denne uvidenhed ikke kunne tilskrives 
uagtsomhed fra den erhvervsdrivendes side.

Or. en

Begrundelse

Uden den foreslåede ændring kan forordningen fortolkes derhen, at enhver erhvervsdrivende, 
der handler over internettet, skal give forbrugerne klageadgang i henhold til loven i den 
pågældende forbrugers medlemsstat, selv om den erhvervsdrivende ikke specifikt har rettet 
sin virksomhed mod denne medlemsstat. I nogle tilfælde kender den erhvervsdrivende ikke 
forbrugerens medlemsstat, når han gennemfører transaktionen. Det er navnlig tilfældet, når 
en SMV benytter et websted til at reklamere for sine produkter.

Med denne ændring forpligtes den erhvervsdrivende kun til at handle i overensstemmelse med 
loven i forbrugerens medlemsstat i de tilfælde, hvor han specifikt - frem for blot tilfældigvis -
har rettet sin virksomhed mod denne. Uden denne ændring vil de erhvervsdrivende måske 
tøve med at gå ind i e-handel, eller de vil nøjes med at rette den specifikt mod deres egen 
medlemsstat. Dette vil begrænse forbrugerens valgmuligheder og undergrave det indre 
marked.
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Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 62
Artikel 5, stk. 3

3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på følgende 
aftaler:

udgår

a) aftaler om levering af tjenesteydelser til 
forbrugere, såfremt disse udelukkende skal 
præsteres i et andet land end det, hvor 
forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted
b) transportaftaler, bortset fra aftaler om 
pakkerejser som defineret i direktiv 
90/314/EØF af 13. juni 1990
c) aftaler vedrørende en ret over fast 
ejendom eller en brugsret til fast ejendom, 
bortset fra aftaler om brugsret til fast 
ejendom på timeshare-basis som defineret i 
direktiv 94/47/EF af 26. oktober 1994.

Or. en

Begrundelse

Jeg ser ingen gyldig grund til at udelukke visse forbrugeraftaler fra lovvalgsreglen i artikel 5. 
Alle forbrugeraftaler vedrørende levering af varer eller tjenesteydelser bør være omfattet af 
samme regel. Desuden omfatter Bruxelles I-forordningen om domstolskompetence og 
fuldbyrdelse (44/2001/EF) ikke disse undtagelser bortset fra transportaftaler. 
Sammenhængen med Bruxelles I-forordningen bør sikres. Dog mener jeg, at transportaftaler 
indgået over internettet også bør være omfattet af lovvalgsreglen i artikel 5.

Ændringsforslag af Diana Wallis

Ændringsforslag 63
Artikel 5, stk. 3, litra a

a) aftaler om levering af tjenesteydelser til 
forbrugere, såfremt disse udelukkende skal 
præsteres i et andet land end det, hvor 
forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted

udgår

Or. en
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Begrundelse

Alle forbrugeraftaler vedrørende levering af varer eller tjenesteydelser bør være omfattet af 
samme regel, dvs. anvendelse af loven i forbrugerens bopælsland. Desuden omfatter 
Bruxelles I-forordningen om domstolskompetence og fuldbyrdelse (44/2001/EF) ikke disse 
undtagelser bortset fra transportaftaler.

Ændringsforslag af Diana Wallis

Ændringsforslag 64
Artikel 5, stk. 3, litra b

b) transportaftaler, bortset fra aftaler om 
pakkerejser som defineret i direktiv 
90/314/EØF af 13. juni 1990

b) transportaftaler, bortset fra aftaler om 
pakkerejser som defineret i direktiv 
90/314/EØF af 13. juni 1990 eller aftaler 
om billeje

Or. en

Ændringsforslag af Diana Wallis

Ændringsforslag 65
Artikel 5, stk. 3, litra c

c) aftaler vedrørende en ret over fast 
ejendom eller en brugsret til fast ejendom, 
bortset fra aftaler om brugsret til fast 
ejendom på timeshare-basis som defineret i 
direktiv 94/47/EF af 26. oktober 1994.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne undtagelse bør tages op til fornyet overvejelse på baggrund af, at stadig flere EU-
borgere køber fast ejendom i andre medlemsstater end deres bopælsstat, ofte som resultat af 
direkte annoncering eller anden virksomhed i deres bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 66
Artikel 5, stk. 3, litra c 

c) aftaler vedrørende en ret over fast c) aftaler vedrørende udøvelse af en ret over 
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ejendom eller en brugsret til fast ejendom, 
bortset fra aftaler om brugsret til fast 
ejendom på timeshare-basis som defineret i 
direktiv 94/47/EF af 26. oktober 1994.

fast ejendom eller en brugsret til fast 
ejendom, bortset fra aftaler om brugsret til 
fast ejendom på timeshare-basis som 
defineret i direktiv 94/47/EF af 26. oktober 
1994.

Or. fr

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 67
Artikel 5, stk. 3 a (nyt)

3a. Med hensyn til aftaler, der omfatter en 
første aftale om tjenesteydelser efterfulgt af 
successive operationer eller en række 
enkeltoperationer af samme karakter over 
en vis periode, finder den lovgivning, som
den første aftale er underlagt, anvendelse, 
jf. stk. 1.

Or. de

Begrundelse

I forordningen bør man tage hensyn til, at forretningsforbindelser i visse tilfælde indgås på 
længere sigt, og at rammeaftalen kan omfatte en lang række enkeltaftaler (f.eks. 
overførselsaftaler som led i en aftale om en girokonto). For at undgå, at der sker ændringer 
med hensyn til, hvilken lovgivning der finder anvendelse på enkeltaftalerne, hvis en forbruger 
ændrer sit sædvanlige opholdssted under rammeaftalens løbetid, bør man ved afgørelsen af, 
hvilken lovgivning der finder anvendelse, kun lægge rammeaftalen som "den første aftale" til 
grund, jf. artikel 1, stk. 2, afsnit 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 
23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring 
af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF. Dermed ville man tage 
højde for, at EU-borgere ofte ændrer deres sædvanlige opholdssted inden for EU, 
eksempelvis af erhvervsmæssige grunde.

Ændringsforslag af Maria Berger

Ændringsforslag 68
Artikel 5 a (ny)

Artikel 5a
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1. Forsikringsaftaler er underlagt loven i 
det land, hvor forsikringstageren har sit 
sædvanlige opholdssted, medmindre andet 
er bestemt i stk. 2-4.
2. Såfremt tegning af forsikring er 
obligatorisk, er forsikringsaftalen 
underlagt loven i det land, hvor tegning af 
forsikring er obligatorisk.
3. Uden at det berører stk. 1 kan parterne i 
overensstemmelse med artikel 3 bestemme, 
at deres aftale er underlagt loven i det land, 
hvor risikoen består. Dog finder artikel 5, 
stk. 1, anvendelse på aftaler mellem en 
forbruger og en erhvervsdrivende som 
defineret i samme artikel.
4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på 
genforsikringsaftaler og aftaler om 
forsikring af store risici som defineret i 
Rådets direktiv 88/357/EØF1 og 
90/618/EØF2 som ændret, 
1 Rådets andet direktiv 88/357/EØF af 22. 
juni 1988 om samordning af love og 
administrative bestemmelser vedrørende 
direkte forsikringsvirksomhed bortset fra 
livsforsikring, om fastsættelse af 
bestemmelser, der kan lette den faktiske 
gennemførelse af den frie udveksling af 
tjenesteydelser (EFT L 172 af 4.7.1988, s. 
1). Senest ændret ved Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2005/14/EF (EUT L 149 
af 11.6.2005, s. 14).
2 Rådets direktiv 90/618/EØF af 8. 
november 1990 om ændring, navnlig med 
hensyn til ansvarsforsikring for 
motorkøretøjer, af direktiv 73/239/EØF og 
direktiv 88/357/EØF, som begge angår 
samordning af love og administrative 
bestemmelser vedrørende direkte 
forsikringsvirksomhed bortset fra 
livsforsikring (EFT L 330 af 29.11.1990, s. 
44).

Or. en
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Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 69
Artikel 6, stk. 2, litra a

a) loven i det land, hvori eller hvorfra
arbejdstageren ved opfyldelsen af aftalen 
sædvanligvis udfører sit arbejde. 
Arbejdstagerens sædvanlige arbejdssted 
anses ikke for at ændre sig, selv om 
arbejdstageren midlertidigt udfører arbejde i 
et andet land. Udførelse af arbejde i et andet 
land betragtes som midlertidigt, når 
arbejdstageren skal genoptage sit arbejde i 
sit oprindelsesland efter at have udført sine 
opgaver i udlandet. At der indgås en ny 
arbejdsaftale med den oprindelige 
arbejdsgiver eller en ansat tilhørende 
samme koncern som den oprindelige 
arbejdsgiver er ikke til hinder for, at 
arbejdstageren anses for at udføre sit 
arbejde i et andet land midlertidigt

a) loven i det land, hvori arbejdstageren ved 
opfyldelsen af aftalen sædvanligvis udfører 
sit arbejde. Arbejdstagerens sædvanlige 
arbejdssted anses ikke for at ændre sig, selv 
om arbejdstageren midlertidigt udfører 
arbejde i et andet land. Udførelse af arbejde i 
et andet land betragtes som midlertidigt, når 
arbejdstageren skal genoptage sit arbejde i 
sit oprindelsesland efter at have udført sine 
særlige opgaver i udlandet. Der tages 
navnlig hensyn til parternes hensigter hvad 
angår den påtænkte tilbagevenden og 
videreførelsen af underordnelsesforholdet 
ved vurderingen af udstationeringens 
midlertidige karakter

Or. fr

Ændringsforslag af Maria Berger

Ændringsforslag 70
Artikel 6, stk. 2, litra a b (nyt)

ab) for så vidt angår litra a) og aa) anses 
arbejdstagerens sædvanlige arbejdssted 
ikke for at ændre sig, selv om 
arbejdstageren midlertidigt udfører 
arbejde i et andet land. Udførelse af 
arbejde i et andet land betragtes som 
midlertidigt, når arbejdstageren skal 
genoptage sit arbejde i sit oprindelsesland 
efter at have udført specifikke opgaver i 
udlandet.

Begrundelse

Denne tekst er indeholdt i litra a) i Kommissionens forslag, og indholdet er uændret i forhold 
til Rom-konventionen. Indskrænkningen af "opgaver" ved tilføjelse af "specifikke" skal vise, at 
midlertidig virksomhed i et andet land bør fortolkes snævert.
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Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 71
Artikel 6, stk. 2, litra b

b) loven i det land, hvor det forretningssted, 
som har antaget arbejdstageren, er 
beliggende, hvis arbejdstageren ikke 
sædvanligvis udfører sit arbejde i eller fra et 
bestemt land, eller hvis arbejdstageren 
sædvanligvis udfører sit arbejde i et område, 
der ikke er underlagt national suverænitet.

b) loven i det land, hvor det forretningssted, 
som beskæftiger arbejdstageren, er 
beliggende, hvis arbejdstageren ikke 
sædvanligvis udfører sit arbejde i eller fra et 
bestemt land, eller hvis arbejdstageren 
sædvanligvis udfører sit arbejde i et område, 
der ikke er underlagt national suverænitet.

Or. fr

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 72
Artikel 6, stk. 3

3. Den efter bestemmelserne i stk. 2 
udpegede lov kan tilsidesættes, når det af 
omstændighederne som helhed fremgår, at
aftalen har en nærmere tilknytning til et 
andet land, i hvilket fald loven i dette andet 
land finder anvendelse.

3. Den efter bestemmelserne i stk. 2 
udpegede lov kan undtagelsesvis
tilsidesættes, når denne lov virker åbenbart 
uegnet, og aftalen åbenbart har en nærmere 
tilknytning til et andet land, i hvilket fald 
loven i dette andet land finder anvendelse.

Or. fr

Ændringsforslag af Maria Berger

Ændringsforslag 73
Artikel 6 a (ny)

Artikel 6 a
Uanset bestemmelserne i artikel 3 må 
parternes lovvalg i lejeaftaler om fast 
ejendom ikke medføre, at lejeren unddrages 
den beskyttelse, som denne nyder i medfør 
af de ufravigelige bestemmelser i det land, 
hvor den faste ejendom er beliggende.
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Or. de

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 74
Artikel 8

1. Ufravigelige regler er regler, hvis 
overholdelse af et land anses for at være så 
afgørende for opretholdelsen af dets 
politiske, sociale og økonomiske struktur, at 
de kræves overholdt i forhold til enhver 
person, der befinder sig på dette lands 
nationale område, eller i forbindelse med 
ethvert retsforhold i dette land, uanset 
hvilken lov der i øvrigt finder anvendelse på 
aftalen i henhold til denne forordning.

1. Ufravigelige regler er regler, hvis 
overholdelse af et land anses for at være så 
nødvendig for opretholdelsen af dets 
politiske, sociale og økonomiske struktur, at 
de kræves overholdt i forhold til enhver 
person, der befinder sig på dette lands 
nationale område, eller i forbindelse med 
ethvert retsforhold i dette land, uanset 
hvilken lov der i øvrigt finder anvendelse på 
aftalen i henhold til denne forordning.

2. Bestemmelserne i denne forordning kan 
ikke medføre begrænsninger i anvendelsen 
af domslandets ufravigelige regler.

2. Bestemmelserne i denne forordning kan 
ikke medføre begrænsninger i anvendelsen 
af domslandets ufravigelige regler.

3. Er retsforholdet nært knyttet til et andet 
land end domslandet, kan dette andet lands 
ufravigelige regler også tillægges vægt. Ved 
afgørelsen af, om sådanne regler bør 
tillægges vægt, tager dommeren hensyn til 
deres karakter og formål i 
overensstemmelse med definitionen i stk. 1 
samt til virkningerne af deres anvendelse 
eller tilsidesættelse for det mål, den 
ufravigelige regel forfølger, samt for 
parterne.

Or. en

Begrundelse

Adjektivet "afgørende" bør erstattes af "nødvendig" for at afspejle karakteren af ufravigelige 
regler korrekt.

Artikel 8, stk. 3, giver en domstol mulighed for at anvende en anden stats ufravigelige regler. 
Denne mulighed vil forøge antallet af tilfælde, hvor anvendelsen af EU's lovvalgsregler 
tilsidesættes. For at undgå en sådan situation bør stk. 3 udgå.
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Ændringsforslag af Maria Berger

Ændringsforslag 75
Artikel 8, stk. 1

1. Ufravigelige regler er regler, hvis 
overholdelse af et land anses for at være så
afgørende for opretholdelsen af dets 
politiske, sociale og økonomiske struktur, 
at de kræves overholdt i forhold til enhver 
person, der befinder sig på dette lands 
nationale område, eller i forbindelse med 
ethvert retsforhold i dette land, uanset 
hvilken lov der i øvrigt finder anvendelse 
på aftalen i henhold til denne forordning.

1. Ufravigelige regler er, for så vidt angår 
denne artikel, regler, hvis overholdelse af 
et land anses for at være nødvendig for 
opretholdelsen af dets politiske, sociale og 
økonomiske struktur, således at de kræves 
overholdt i forhold til enhver person, der 
befinder sig på dette lands nationale 
område, eller i forbindelse med ethvert 
retsforhold i dette land, uanset hvilken lov 
der i øvrigt finder anvendelse på aftalen i 
henhold til denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 76
Artikel 10, stk. 1

1. En aftale er gyldig med hensyn til form, 
hvis den opfylder formkravene i den lov, 
som i henhold til denne forordning finder 
anvendelse på aftalens materielle indhold 
eller loven i det land, hvor en af parterne 
eller dennes mellemmand opholder sig på 
tidspunktet for aftalens indgåelse eller loven 
i det land, hvor en af parterne har sit 
sædvanlige opholdssted på det tidspunkt.

1. En aftale er gyldig med hensyn til form, 
hvis den opfylder formkravene i den lov, 
som i henhold til denne forordning finder 
anvendelse på aftalens materielle indhold 
eller loven i det land, hvor en af parterne 
eller dennes repræsentant opholder sig på 
tidspunktet for aftalens indgåelse eller loven 
i det land, hvor en af parterne har sit 
sædvanlige opholdssted på det tidspunkt.

Or. fr

Begrundelse

I den franske version af artikel 10, stk. 1, er det vanskeligt at forstå, hvad der menes med 
"mellemmand" for en af parterne. Udtrykket "agent" på engelsk betyder på fransk i realiteten 
"repræsentant"; det er i øvrigt det sidstnævnte ord, der er anvendt i den tyske version af 
artikel 10, stk. 1:"Vertreter". Det er derfor hensigtsmæssigt at foretage en sproglig rettelse af 
den franske version.
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Ændringsforslag af Maria Berger

Ændringsforslag 77
Artikel 10, stk. 4

4. Uanset stk. 1, 2 og 3 er en aftale 
vedrørende en ret over fast ejendom eller en 
brugsret til fast ejendom underlagt de 
ufravigelige formkrav i loven i det land, 
hvor ejendommen er beliggende, for så vidt 
som der ifølge denne lov er tale om 
ufravigelige regler som defineret i denne 
forordnings artikel 8.

4. Uanset stk. 1, 2 og 3 er en aftale 
vedrørende en ret over fast ejendom eller en 
brugsret til fast ejendom underlagt de 
ufravigelige formkrav i loven i det land, 
hvor ejendommen er beliggende, for så vidt 
som disse krav ifølge denne lov finder 
anvendelse uafhængigt af, i hvilket land 
aftalen er indgået, eller hvilken lov denne 
aftale er underlagt.

Or. de

Begrundelse

Når det gælder aftaler om fast ejendom, skal der henvises til ufravigelige regler i det land, 
hvor den faste ejendom er beliggende.

Ændringsforslag af Giuseppe Gargani

Ændringsforslag 78
Artikel 10, stk. 4

4. Uanset stk. 1, 2 og 3 er en aftale 
vedrørende en ret over fast ejendom eller 
en brugsret til fast ejendom underlagt de 
ufravigelige formkrav i loven i det land, 
hvor ejendommen er beliggende, for så vidt 
som der ifølge denne lov er tale om 
ufravigelige regler som defineret i denne 
forordnings artikel 8.

4. Uanset stk. 1, 2 og 3 er en aftale, der skal 
noteres eller indføres i offentlige registre,
underlagt formreglerne i loven i den 
medlemsstat, hvor registret føres.

Or. it

Begrundelse

Fællesskabsretten anerkender den rolle og betydning, som offentlige registre har for sikker 
bevægelighed for aktiver, der er noteret heri (se artikel 12 og 14 i forordning (EF) nr.
1346/2000). 

Hensynet til offentligheden, de særlige tekniske bestemmelser i de enkelte retsordener og 
følgerne af notering i offentlige registre (navnlig retsvirkning over for tredjemand af ejerens 
ret til nævnte aktiver og sikkerhed ved efterfølgende rettighedshaveres køb) gør, at kun 
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dokumenter udarbejdet i den form, der kræves af loven i den medlemsstat, hvor registret 
føres, kan indføres i et sådant register.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 79
Artikel 10, stk. 4

4. Uanset stk. 1, 2 og 3 er en aftale 
vedrørende en ret over fast ejendom eller en 
brugsret til fast ejendom underlagt de 
ufravigelige formkrav i loven i det land, 
hvor ejendommen er beliggende, for så vidt 
som der ifølge denne lov er tale om 
ufravigelige regler som defineret i denne 
forordnings artikel 8.

4. Uanset stk. 1, 2 og 3 er en aftale 
vedrørende en ret over fast ejendom eller en 
brugsret til fast ejendom underlagt de 
ufravigelige formkrav i loven i det land, 
hvor ejendommen er beliggende.

Or. fr

Begrundelse

For de aftaler, der vedrører en ret over fast ejendom eller en brugsret til fast ejendom, 
tillader artikel 10, stk. 4, ikke anvendelse af de ufravigelige formkrav i loven i det land, hvor 
ejendommen er beliggende, medmindre der er tale om ufravigelige regler som defineret i 
forordningen. Der etableres hermed en sammenhæng mellem disse to typer regler, som er en 
nyskabelse i forhold til Rom-konventionen, og som juridisk set ikke er korrekt: De 
ufravigelige regler har til formål at opretholde et lands politiske, sociale og økonomiske 
struktur, hvorimod formkravene har til formål at sikre et højt retssikkerhedsniveau og 
beskytte parterne og tredjemand i forbindelse med en aftale. Det er derfor nødvendigt at 
fjerne denne henvisning til de ufravigelige love.  

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 80
Artikel 13, stk. 3 a (nyt)

3a. Overdragelse af afledte rettigheder 
(herunder bl.a. renter på værdipapirer, 
panterettigheder, kautioner eller andre 
garantier) eller erhververens ret til at kræve 
sådanne rettigheder overdraget er 
underlagt den lov, der finder anvendelse på 
aftalen og, såfremt den afledte rettighed er 
en fordring på tredjemand, den lov, der 
finder anvendelse på denne tredjemands 
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forpligtelse.

Or. en

Begrundelse

En afklaring og harmonisering af lovvalgsreglerne for afledte rettigheder er stærkt 
efterspurgt. Det gælder især for kontraktforhold, der indgår i værdipapirisering 
(securitisation) af egentlige salgstransaktioner (true sale), og hvor et særligt selskab (special 
purpose vehicle, SPV) erhverver retten til overdragne lån og andre fordringer. Spørgsmålet 
om, hvorvidt SPV'et også erhverver eventuelle renter og panterettigheder, der er knyttet til 
disse fordringer, er af stor betydning for investorer og ratingselskaber. Tilstedeværelsen af en 
klar lovvalgsregel vil give juridisk vished og nedbringe udgifterne til juridiske "due 
diligence"-undersøgelser og retstvister.

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 81
Artikel 22

Denne forordning berører ikke anvendelsen 
eller vedtagelsen af retsakter udstedt af De 
Europæiske Fællesskabers institutioner, 
som:

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

a) på særlige områder fastsætter 
lovvalgsregler for kontraktlige 
forpligtelser; en liste over sådanne 
gældende retsakter findes i Bilag 1
b) fastsætter regler for kontraktlige 
forpligtelser og efter aftale mellem parterne 
finder anvendelse i situationer, hvor der 
skal foretages et valg mellem loven i 
forskellige lande
c) fastsætter regler, der tager sigte på at 
fremme det indre markeds rette funktion, i 
det omfang hvor disse regler ikke kan 
anvendes sammen med den lov, der skulle 
anvendes i henhold til de 
internationalprivatretlige regler.

Or. fr

Begrundelse

For at skabe konsekvens bør Rom I-bestemmelserne tilnærmes den fælles holdning om Rom 
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II.

Ændringsforslag af Maria Berger

Ændringsforslag 82
Artikel 22, litra b

b) fastsætter regler for kontraktlige 
forpligtelser og efter aftale mellem parterne 
finder anvendelse i situationer, hvor der 
skal foretages et valg mellem loven i 
forskellige lande

udgår

Or. de

Ændringsforslag af Maria Berger

Ændringsforslag 83
Artikel 22, litra c

(c) fastsætter regler, der tager sigte på at 
fremme det indre markeds rette funktion, i 
det omfang hvor disse regler ikke kan 
anvendes sammen med den lov, der skulle 
anvendes i henhold til de
internationalprivatretlige regler.

c) indeholder bestemmelser, der skal 
bidrage til det indre markeds rette
funktion, i det omfang hvor de ikke kan 
finde anvendelse i forbindelse med
lovvalget efter internationalprivatretlige 
regler.

Or. de

Ændringsforslag af Jean-Paul Gauzès

Ændringsforslag 84
Artikel 22 a (ny)

Artikel 22a
Senest den …* forelægger Kommissionen 
efter en omfattende høring af 
forsikringsbranchen og andre berørte 
parter Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport, hvori den undersøger, om denne 
forordning bør indeholde en bestemmelse 
om forsikringsaftaler under hensyntagen til 
de grundlæggende principper i direktiv 
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88/357/EØF og direktiv 2002/83/EF1.
Rapporten skal ledsages af en 
konsekvensanalyse og i relevant omfang 
indeholde forslag til ændring af denne 
forordning.
*

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/83/EF af 5. november 2002 om 
livsforsikring (EUT L 345 af 19.12.2002, s. 
1). Senest ændret ved direktiv 2005/68/EF 
(EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1).

Or. en

Begrundelse

De nuværende lovvalgsregler for forsikringsaftaler er fastsat i Rådets andet direktiv 
88/357/EØF af 22. juni 1988 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. 
november 2002. Som følge af gennemførelsen af disse direktivers bestemmelser i national ret 
har forbrugerne og virksomhederne varierende lovvalgsmuligheder. Med en forordning ville 
det være muligt at udjævne de nuværende forskelle mellem medlemsstaterne og på denne 
måde skabe retssikkerhed. I betragtning af EU-borgernes stigende mobilitet og 
harmoniseringen af det indre marked for forsikringer må der sikres en vis fleksibilitet for 
begge parter i en forsikringsaftale - forsikringsgivere og forsikringstagere.

Ændringsforslag af Giuseppe Gargani

Ændringsforslag 85
Artikel 23 a (ny)

Artikel 23 a
Senest den ...** forelægger Kommissionen, 
efter en omfattende høring af 
forsikringssektoren og andre berørte 
parter, Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport med en undersøgelse af 
hensigtsmæssigheden af at indarbejde en 
bestemmelse om forsikringsaftaler i 
forordningen under hensyntagen til de 
grundlæggende principper i direktiverne 
for denne sektor. Rapporten ledsages af en 
vurdering af indvirkningen af de 
bestemmelser, der skal indføres.  
Om nødvendigt indeholder rapporten 
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ændringsforslag til denne forordning.
__________________
** To år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. it

Begrundelse

De nuværende lovvalgsregler for forsikringsaftaler er fastsat i Rådets andet direktiv 
88/357/EØF af 22. juni 1988 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. 
november 2002. Som følge af gennemførelsen af disse direktivers bestemmelser i national ret 
har forbrugerne og virksomhederne varierende lovvalgsmuligheder. Med en forordning ville 
det være muligt at udjævne de nuværende forskelle mellem medlemsstaterne og på denne 
måde skabe retssikkerhed. I betragtning af EU-borgernes stigende mobilitet og 
harmoniseringen af det indre marked for forsikringer må der imidlertid sikres en vis 
fleksibilitet for begge parter - forsikringsgivere og forsikringstagere - hvad angår valget af 
den lov, der finder anvendelse på forsikringsaftaler alt efter disses forskellige karakteristika. 


