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Ändringsförslag från Maria Berger

Ändringsförslag 32
Skäl 7

(7) Parternas frihet att välja tillämplig lag 
bör utgöra grunden för systemet av 
lagvalsregler för avtalsförpliktelser.

(7) Parternas frihet att välja tillämplig lag 
bör utgöra grunden för systemet av 
lagvalsregler för avtalsförpliktelser. Denna 
frihet omfattar rätten att välja att tillämpa 
principer och regler inom den materiella 
avtalsrätten, som är erkända på 
internationell nivå. Dessa principer och 
regler måste emellertid uppfylla vissa 
minimikrav för att få tillämpas och de 
omfattas av begränsningarna av valfriheten 
i enlighet med artiklarna 5–7 i denna 
förordning. De bör särskilt fastställas av ett 
oberoende, opartiskt och neutralt organ, 
deras innehåll bör vara balanserat och 
skyddat mot kringgående och missbruk 
genom vissa tvingande regler, och de bör 
reglera rättigheterna och skyldigheterna på 
ett någorlunda övergripande sätt. Dessa 
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krav uppfylls till exempel av 
Unidroit-principerna för internationella 
kommersiella avtal.

Or. de

Motivering

Tillägget bör jämföras med artikel 3.2 första stycket (ändrat).

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 33
Skäl 7

(7) Parternas frihet att välja tillämplig lag 
bör utgöra grunden för systemet av 
lagvalsregler för avtalsförpliktelser.

(7) Parternas frihet att välja tillämplig lag 
bör utgöra grunden för systemet av 
lagvalsregler för avtalsförpliktelser. Denna 
frihet omfattar rätten att välja att tillämpa 
principer och regler inom den materiella 
avtalsrätten, både sådana som erkänts på 
internationell nivå och sådana som 
fastställts av gemenskapslagstiftaren.

Or. de

Motivering

Tillägget bör jämföras med artikel 3.2 första stycket (ändrat).

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 34
Skäl 10

(10) I fråga om konsumentavtal bör 
lagvalsregeln göra det möjligt att minska 
utgifterna för att lösa tvister i dessa 
ärenden, som ofta rör små belopp, och ta
hänsyn till utvecklingen av ny teknik för 
distansförsäljning. För att uppnå 
överensstämmelse med förordning (EG) 
nr 44/2001 bör man dels låta begreppet 
”det land som verksamheten riktas till”
vara ett villkor för tillämpningen av 

(10) I fråga om konsumentavtal bör alltid de 
tvingande reglerna i den medlemsstat där 
konsumenten har sin vanliga vistelseort 
tillämpas. Principen om frihet att välja 
tillämplig lag omfattar emellertid även 
konsumentavtal. Med hänsyn till 
utvecklingen av ny teknik för 
distansförsäljning bör man se till att det för 
att ingå distansavtal inte räcker med att en 
webbplats är tillgänglig för att de tvingande 
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konsumentskyddsregeln, dels se till att 
begreppet tolkas på samma sätt i de båda 
rättsakterna genom att hänvisa till ett 
gemensamt uttalande från rådet och 
kommissionen om artikel 15 i förordning 
(EG) nr 44/2001 där det anges att det för 
att artikel 15.1 c skall kunna tillämpas 
”inte räcker med att ett företag riktar sin 
verksamhet till den medlemsstat där 
konsumenten har hemvist, eller till flera 
medlemsstater där den staten ingår, utan 
dessutom måste ett avtal ha ingåtts inom 
ramen för denna verksamhet.” I uttalandet 
påminns också om att ”det inte räcker med 
att en webbplats är tillgänglig för att 
artikel 15 skall kunna tillämpas, utan
dessutom måste webbplatsen ge möjlighet 
att ingå distansavtal, och ett sådant måste 
också faktiskt ha ingåtts på ett eller annat 
sätt. Därvid är det språk eller den valuta 
som används på en webbplats ingen 
relevant faktor”.

konsumentskyddsreglerna i den 
medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort skall kunna tillämpas.
Säljaren måste dessutom vara aktivt 
inriktad på att ingå distansavtal.

Or. de

Motivering

Principen om frihet att välja tillämplig lag bör även omfatta konsumentavtal. Man måste 
emellertid ta hänsyn till att konsumenten är den svagare parten. De tvingande regler som 
finns för att skydda konsumenten på europeisk och nationell nivå måste därför beaktas även 
vid konsumentavtal.

Utvecklingen av ny teknik för distansförsäljning måste klargöras. För att utnyttja 
distansförsäljningens fulla potential måste man se till att avtal som ingås på Internet av en 
konsument från en medlemsstat som onlineerbjudandet inte riktade sig till inte leder till att de 
tvingande konsumentskyddsreglerna i den medlemsstat där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort tillämpas. På grund av de högre kostnaderna för i synnerhet små och medelstora 
företag skulle det annars finnas risk för att e-företag bara inriktar sina lösningar på en 
medlemsstat. 

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 35
Skäl 11

(11) När det gäller individuella 
anställningsavtal bör lagvalsregeln göra det 

(11) När det gäller individuella 
anställningsavtal bör denna förordning göra 
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möjligt att fastställa 
anställningsförhållandets 
”gravitationscentrum”, oavsett alla yttre 
tecken. Denna regel påverkar inte 
tillämpningen av tvingande regler i 
utstationeringslandet i enlighet med 
direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 
om utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster.

det möjligt att fastställa 
anställningsförhållandets 
”gravitationscentrum”, oavsett alla yttre 
tecken. Dessutom bör det härigenom bli 
möjligt att fastställa den verkliga naturen 
av avtalsförhållandet. Denna regel påverkar 
inte tillämpningen av tvingande regler i 
utstationeringslandet i enlighet med 
direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 
om utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster. 
Medlemsstaterna måste se till att detta 
direktiv tillämpas effektivt.

Or. fr

Motivering

För att förhindra att vissa aktörer skaffar sig konkurrensfördelar genom att kringgå 
arbetsrätten är det nödvändigt att tränga under ytan och bedöma den verkliga naturen av 
avtalsförhållandet mellan å ena sidan en tjänsteleverantör eller en egenföretagare och å 
andra sidan en tjänstemottagare eller en kund 

När det gäller den redaktionella utformningen bör lydelsen i skäl 11 förbättras genom att 
ordet ”lagvalsregeln” ersätts med ”denna förordning”.

Det bör även fortsättningsvis göras insatser för att öka effektiviteten i direktiv 96/71/EG om 
utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (förbättringar 
när det gäller informationen till företagen, det administrativa samarbetet, effektiviteten i 
tillsynsförfarandena och de rättsliga förfarandena).

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 36
Artikel 1, punkt 1, stycke 2

Den skall inte tillämpas på skattefrågor, 
tullfrågor och förvaltningsrättsliga frågor.

Den skall framför allt inte tillämpas på 
skattefrågor, tullfrågor och 
förvaltningsrättsliga frågor eller på statens 
ansvar för handlingar och underlåtenhet 
vid utövandet av statens myndighet (”acta 
iure imperii”).

Or. fr
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Motivering

Det föreslås att förvaltningsrätten uttryckligen skall undantas från förordningens 
tillämpningsområde, som bara bör gälla privaträttsliga förhållanden. För konsekvensens 
skull har lydelsen hämtats direkt från den gemensamma ståndpunkten om Rom II.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 37
Artikel 1, punkt 2, led b

b) förpliktelser som har sin grund i 
familjeförhållanden eller förhållanden som 
har därmed jämförbara effekter enligt den 
lagstiftning som gäller för sådana 
förhållanden, inklusive underhållsskyldighet,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 38
Artikel 1, punkt 2, led c

c) förpliktelser som har sin grund i makars 
förmögenhetsförhållanden eller 
egendomsordningar för förhållanden som 
har jämförbara effekter enligt den 
lagstiftning som gäller för sådana 
förhållanden i fråga om äktenskap, arv och 
testamente,

c) förpliktelser som har sin grund i makars 
förmögenhetsförhållanden eller 
egendomsordningar för förhållanden som 
har jämförbara effekter enligt den 
lagstiftning som gäller för sådana 
förhållanden i fråga om äktenskap och 
testamente,

Or. fr

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 39
Artikel 1, punkt 2, led d

d) förpliktelser som följer av växlar, 
checkar, löpande skuldebrev och andra 
negotiabla värdepapper, i den utsträckning 
som förpliktelserna enligt sådana andra 

d) förpliktelser som följer av växlar, 
checkar, löpande skuldebrev och alla andra 
negotiabla värdepapper, i den utsträckning 
som förpliktelserna enligt sådana andra 
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värdepapper följer av deras negotiabla 
karaktär,

värdepapper följer av deras negotiabla 
karaktär, särskilt de som följer av avtal om 
finansiella instrument som godkänts för 
handel på en reglerad marknad i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella instrument1, 
tillsammans med tillhörande ekonomiska 
rättigheter,
________________________

1 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att på ett tydligt sätt se till att alla de handlingar som omfattas av 
börsrätten undantas från tillämpningsområdet för Rom I. Dessa handlingar omfattas 
nämligen redan av vidsträckta och specifika gemenskapsbestämmelser.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 40
Artikel 3, punkt 1, stycke 2

Lagvalet kan vara uttryckligt eller med 
rimlig säkerhet framgå av avtalsvillkoren, 
parternas agerande eller av övriga 
omständigheter. Om parterna tillsammans 
har utsett en eller flera domstolar i en 
medlemsstat för att lösa tvister som har 
uppstått eller kan uppstå i samband med 
avtalet, anses parterna också ha valt lagen i 
denna medlemsstat.

Lagvalet kan vara uttryckligt eller med 
rimlig säkerhet framgå av avtalsvillkoren, de 
aktuella omständigheterna eller alla övriga
objektiva omständigheter som gör det 
möjligt att bedöma parternas önskan.

Or. fr

Motivering

Det är angeläget att i den framtida förordningen förtydliga begreppet ”underförstått lagval”, 
som enbart baserar sig på objektiva omständigheter. För att göra detta bör man rangordna 
de aktuella omständigheternas betydelse och undvika att hänvisa till ”parternas agerande”.

Man bör avvisa antagandet att ett avtal mellan parterna om att ge en domstol i en 
medlemsstat behörighet innebär att de också har valt lagen i den medlemsstaten. Rent konkret 
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skulle ett sådant antagande leda till ett ifrågasättande av just de principer i den 
internationella privaträtten som är tillämpliga här.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 41
Artikel 3, punkt 2

2. Parterna kan också välja att tillämpa 
principer och regler inom den materiella 
avtalsrätten, som är erkända på 
internationell nivå och gemenskapsnivå. 

utgår

För frågor inom områden som omfattas av 
sådana principer eller regler, men som inte 
regleras uttryckligen av dem, skall man 
tillämpa de allmänna principer som de 
bygger på, eller i avsaknad av sådana 
principer, den lag som skall tillämpas i 
avsaknad av parternas lagval i enlighet 
med denna förordning.

Or. xm

Motivering

De principer och regler inom den materiella avtalsrätten som är erkända på internationell 
nivå eller gemenskapsnivå skulle inte lösa alla de frågor som kan tänkas uppkomma i 
samband med tolkning eller verkställande av avtalet. Dessutom skulle möjligheten att hänvisa 
till ”allmänna principer” skapa oklarhet kring rättsläget. Alla avtal måste vara underkastade 
en erkänd och tillförlitlig nationell rättsordning som innehåller en uppsättning kodifierade 
regler. 

Ändringsförslag från Maria Berger

Ändringsförslag 42
Artikel 3, punkt 2, stycke 1

2. Parterna kan också välja att tillämpa 
principer och regler inom den materiella 
avtalsrätten, som är erkända på internationell 
nivå och gemenskapsnivå.

2. Parterna kan också välja att tillämpa 
principer och regler inom den materiella 
avtalsrätten, som är erkända på internationell 
nivå eller antagits på gemenskapsnivå i 
enlighet med artikel 251 i EG-fördraget.

Or. de
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Motivering

I hänvisningar till den gemensamma referensramen bör det alltid anges att den inte bara 
erkänns utan också har antagits enligt det normala lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 43
Artikel 3, punkt 2, stycke 1

2. Parterna kan också välja att tillämpa 
principer och regler inom den materiella 
avtalsrätten, som är erkända på internationell 
nivå och gemenskapsnivå.

2. Parterna kan också välja att tillämpa 
principer och regler inom den materiella 
avtalsrätten, som är erkända på internationell 
nivå. Friheten att välja tillämplig lag 
omfattar också de rättsliga principer inom 
den materiella avtalsrätten som fastställts 
av gemenskapslagstiftaren.

Or. de

Motivering

Syftet med ändringsförslaget till skäl 7 är att klargöra denna bestämmelse. Principen om 
frihet att välja tillämplig lag måste också omfatta den gemensamma referensramen. Det 
spelar ingen roll om denna rättsliga ram ännu inte har utarbetats eftersom det genom 
hänvisningen till gemenskapslagstiftaren klargörs att ett lämpligt regelverk måste fastställas 
av de demokratiskt legitimerade institutionerna på europeisk nivå.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 44
Artikel 3, punkt 2, stycke 2

För frågor inom områden som omfattas av 
sådana principer eller regler, men som inte 
regleras uttryckligen av dem, skall man 
tillämpa de allmänna principer som de 
bygger på, eller i avsaknad av sådana 
principer, den lag som skall tillämpas i 
avsaknad av parternas lagval i enlighet med 
denna förordning.

För frågor inom områden som omfattas av 
sådana principer eller regler, men som inte 
regleras uttryckligen av dem, skall man 
tillämpa den lag som skall tillämpas i 
avsaknad av parternas lagval i enlighet med 
denna förordning.

Or. fr
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Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 45
Artikel 3, punkt 2a (ny)

2a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de tvingande reglerna i 
gemenskapslagstiftningen eller i 
domstolslandets lag får parterna välja att 
tillämpa regler eller avtalsrättsliga 
principer som formellt har antagits av 
Europaparlamentet och rådet i en 
gemenskapsrättsakt som offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
serie L, förutsatt att de vid tiden för valet av 
de tillämpliga reglerna eller principerna är 
bosatta i två olika stater.
För frågor inom områden som omfattas av 
sådana regler eller principer, men som inte 
regleras uttryckligen av dem, skall man 
tillämpa den lag som parterna har valt 
eller, i avsaknad av en sådan lag, den lag 
som anges i denna förordning.
Medlemsstaterna får besluta att sådana 
avtal kan hävas på begäran av en av 
parterna om de inte är av 
gränsöverskridande karaktär eller om de 
har ingåtts i strid med en tvingande regel i 
gemenskapslagstiftningen.

Or. fr

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 46
Artikel 3, punkt 4

4. Den omständigheten att parterna har 
valt en lag i enlighet med punkterna 1 eller 
2 skall, oavsett om de också har avtalat om 
behörighet för en utländsk domstol eller 
inte, när alla andra omständigheter av 
betydelse vid tidpunkten för valet har 
anknytning till ett enda land, inte hindra 
tillämpningen av sådana regler i det landet 
som inte kan avtalas bort, härefter 

utgår
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benämnda ”tvingande regler”.

Or. en

Motivering

En begränsning av friheten skapar osäkerhet och ökar kostnaden för särskild juridisk 
granskning (legal due diligence) och rättstvister. Detta gäller särskilt avtalsförhållanden på 
de finansmarknader där det är vanligt att använda välbeprövad standarddokumentation för 
att harmonisera produkterna och främja deras tillgänglighet för handel och likviditet. 
Exempel på standardiserade produkter är finansiella instrument som obligationer och lån 
samt derivatinstrument, återköpsavtal och lån mot hypotek av värdepapper. Den nuvarande 
ordalydelsen i artikel 3 strider också mot artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av 
den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (”insolvensförordningen”) och de motsvarande 
bestämmelserna i artiklarna 23 och 25 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/47/EG 
av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut 
(”likvidationsdirektivet”), där det fastställs att om en part blir insolvent skall kvittningen eller 
nettningen regleras av den lag som parterna har valt som tillämplig lag för det anknytande 
avtalet. Enligt skälen i insolvensdirektivet var lagstiftarens avsikt att garantera parternas tillit 
till den lag som valts som tillämplig, vilket skulle motverkas om de tvingande 
insolvensreglerna enligt lagen i domstolslandet skulle vara förhärskande.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 47
Artikel 4

1. Om parterna inte har gjort något lagval i 
enlighet med artikel 3, skall den lag som 
skall tillämpas på följande avtal fastställas 
på följande sätt: 

1. Om parterna inte har gjort något lagval i 
enlighet med artikel 3, skall avtalet omfattas 
av lagen i det land till vilket det har 
närmast anknytning.
1a. Det skall antas att avtalet har närmast 
anknytning till det land där den part som 
skall utföra den prestation som är 
karaktäristisk för avtalet har sin vanliga 
vistelseort när avtalet ingås.
1b. Avtal skall framför allt antas ha 
närmast anknytning enligt följande:

a) Försäljningsavtal skall vara underkastade 
lagen i det land där säljaren har sin vanliga 
vistelseort. 

a) Försäljningsavtal skall antas ha närmast 
anknytning till det land där säljaren har sin 
vanliga vistelseort.

b) Tjänsteavtal skall vara underkastade 
lagen i det land där tjänsteleverantören har 
sin vanliga vistelseort. 

b) Tjänsteavtal skall antas ha närmast 
anknytning till det land där 
tjänsteleverantören har sin vanliga 
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vistelseort.
c) Transportavtal skall vara underkastade 
lagen i det land där transportören har sin 
vanliga vistelseort. 

c) Transportavtal skall antas ha närmast 
anknytning till det land där transportören 
har sin vanliga vistelseort.

d) Avtal som avser sakrätt i fast egendom 
eller nyttjanderätt till fast egendom skall 
vara underkastade lagen i det land där 
egendomen är belägen. 

d) Avtal som avser sakrätt i fast egendom 
eller nyttjanderätt till fast egendom skall 
antas ha närmast anknytning till det land 
där egendomen är belägen.

e) Oavsett punkt d skall avtal om hyra av 
fast egendom för personligt bruk i högst sex 
månader i följd vara underkastade lagen i 
det land där ägaren har sin vanliga 
vistelseort, förutsatt att hyresgästen är en 
fysisk person som har sin vanliga vistelseort 
i samma land. 

e) Trots vad som sägs i punkt d skall avtal 
om hyra av fast egendom för personligt bruk
i högst sex månader i följd antas ha närmast 
anknytning till det land där ägaren har sin 
vanliga vistelseort, förutsatt att hyresgästen 
är en fysisk person som har sin vanliga 
vistelseort i samma land.

f) Avtal som avser immateriell eller 
industriell äganderätt skall vara 
underkastade lagen i det land där den som 
överför eller upplåter rättigheterna har sin 
vanliga vistelseort.
g) Franchiseavtal skall vara underkastade 
lagen i det land där franchisetagaren har sin 
vanliga vistelseort. 

g) Franchiseavtal skall antas ha närmast 
anknytning till det land där franchisetagaren 
har sin vanliga vistelseort.

h) Distributionsavtal skall vara 
underkastade lagen i det land där 
distributören har sin vanliga vistelseort. 

h) Distributionsavtal skall antas ha närmast 
anknytning till det land där distributören har 
sin vanliga vistelseort.

2. De avtal som inte avses i punkt 1 skall 
vara underkastade lagen i det land där den 
part som skall utföra den prestation som är 
karaktäristisk för avtalet har sin vanliga 
vistelseort vid avtalsslutet. Om det inte kan 
avgöras vilken den karaktäristiska 
prestationen är skall avtalet vara 
underkastat lagen i det land till vilket det 
har närmast anknytning.

2. De presumtioner som anges i punkterna 
1a och 1b får undantagsvis åsidosättas om 
det framgår av de samlade 
omständigheterna att avtalet har väsentligt 
närmare anknytning till ett annat land och 
om den lag som anvisas tycks uppenbart 
olämplig.

Or. fr

Motivering

Om den lag som gäller för avtalet inte har valts av parterna skulle det vara möjligt att välja 
en flexibel lösning som baserar sig på närhetsprincipen. Denna princip bör åtföljas av en 
serie med sju presumtioner (den presumtion som rör immaterialrätt eller industriell 
äganderätt skulle utgå och den som rör transportavtal skulle ändras) i samband med 
specifika avtal och av en strikt definierad men allmänt hållen undantagsklausul.
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Ändringsförslag från Maria Berger

Ändringsförslag 48
Artikel 4, punkt 1, led ha (nytt)

ha) Försäkringsavtal skall vara 
underkastade lagen i det land där den 
försäkrade risken är belägen. För att 
avgöra i vilket land den försäkrade risken 
är belägen skall domstolen tillämpa den 
nationella lagstiftningen.

Or. de

Ändringsförslag från Maria Berger

Ändringsförslag 49
Artikel 4, punkt 1, led hb (nytt)

hb) Alla avtal som inte avses i leden a–ha 
skall vara underkastade lagen i det land 
där den part som har utfört eller skall 
utföra den prestation som är karaktäristisk 
för avtalet har sin vanliga vistelseort när 
avtalet ingås.

Or. de

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 50
Artikel 4, punkt 1, led e

e) Oavsett punkt d skall avtal om hyra av 
fast egendom för personligt bruk i högst sex 
månader i följd vara underkastade lagen i
det land där ägaren har sin vanliga 
vistelseort, förutsatt att hyresgästen är en 
fysisk person som har sin vanliga vistelseort 
i samma land.

e) Trots vad som sägs i punkt d skall avtal 
om hyra av fast egendom för personligt bruk 
i högst sex månader i följd antas ha närmast 
anknytning till det land där ägaren har sin 
vanliga vistelseort, förutsatt att hyresgästen 
är en fysisk person som har sin vanliga 
vistelseort i samma land och att denna lag 
ligger i linje med lagen i det land där 
egendomen är belägen.
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Or. fr

Ändringsförslag från Maria Berger

Ändringsförslag 51
Artikel 4, punkt 2

2. De avtal som inte avses i punkt 1 skall 
vara underkastade lagen i det land där den 
part som skall utföra den prestation som är 
karaktäristisk för avtalet har sin vanliga 
vistelseort vid avtalsslutet. Om det inte kan 
avgöras vilken den karaktäristiska 
prestationen är skall avtalet vara 
underkastat lagen i det land till vilket det 
har närmast anknytning.

2. Om det framgår av de samlade 
omständigheterna att avtalet har väsentligt 
närmare anknytning till ett annat land än 
det som avses i punkt 1 skall lagen i det 
landet tillämpas.

Or. de

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 52
Artikel 4, punkt 2 

2. De avtal som inte avses i punkt 1 skall 
vara underkastade lagen i det land där den 
part som skall utföra den prestation som är 
karaktäristisk för avtalet har sin vanliga 
vistelseort vid avtalsslutet. Om det inte kan 
avgöras vilken den karaktäristiska 
prestationen är skall avtalet vara 
underkastat lagen i det land till vilket det 
har närmast anknytning.

2. De avtal som enligt den föregående 
punkten inte omfattas av någon presumtion 
när det gäller den tillämpliga lagen skall 
vara underkastade lagen i det land där den 
part som skall utföra den prestation som är 
karaktäristisk för avtalet har sin vanliga 
vistelseort vid avtalsslutet, såvida det inte 
klart framgår av de samlade 
omständigheterna att avtalet har en 
närmare anknytning till lagen i ett annat 
land. 

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att genomföra en begränsad undantagsklausul när det gäller reglerna om 
tillämplig lag för att garantera största möjliga rättssäkerhet för tjänsteleverantörerna.
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Ändringsförslag från Janelly Fourtou

Ändringsförslag 53
Artikel 5

1. Konsumentavtal i den mening som enligt 
villkoren i följande punkt skall vara 
underkastade lagen i den medlemsstat där 
konsumenten har sin vanliga vistelseort.

1. Denna artikel är tillämplig på avtal om 
leverans av varor eller utförande av tjänster 
åt en person (konsumenten) för ändamål 
som kan anses ligga utanför hans 
affärsverksamhet eller yrkesverksamhet 
och på avtal om kredit för sådana 
prestationer.

2. Punkt 1 är tillämplig på avtal som sluts 
av en fysisk person (konsumenten), som 
har sin vanliga vistelseort i en medlemsstat, 
för ändamål som kan anses ligga utanför 
hans eller hennes affärsverksamhet eller 
yrkesverksamhet, med en annan person 
(näringsidkaren) som agerar som ett led i 
sin näringsverksamhet.

2. Utan hinder av bestämmelserna i 
artikel 3 skall parternas val av tillämplig 
lag inte medföra att konsumenten berövas 
det skydd som tillförsäkras honom eller 
henne enligt tvingande regler i lagen i det 
land där han eller hon har sin vanliga 
vistelseort

Punkt 1 gäller på villkor att avtalet har 
slutits med en person som bedriver 
affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i 
den medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort eller som, på något sätt, 
riktar sådan verksamhet till den 
medlemsstaten eller flera stater, däribland 
den medlemsstaten, och avtalet faller inom 
ramen för sådan verksamhet, om inte 
näringsidkaren inte kände till 
konsumentens vanliga vistelseort och 
denna ovetskap inte kan tillskrivas 
oaktsamhet från näringsidkarens sida. 

– om avtalet i det landet föregicks av ett 
särskilt anbud riktat till konsumenten eller 
av annonsering och konsumenten där 
vidtog de för avtalets ingående nödvändiga 
åtgärderna, eller

– om den andra parten eller dennes 
representant mottog konsumentens 
beställning i det landet, eller
– om avtalet avser försäljning av varor och 
konsumenten reste från det landet till ett 
annat land och gjorde sin beställning där, 
förutsatt att konsumentens resa 
arrangerades av säljaren i syfte att förmå 
konsumenten att köpa.

3. Punkt 1 skall inte tillämpas på följande 
avtal:

3. Utan hinder av bestämmelserna i 
artikel 4 skall avtal som den här artikeln är 
tillämplig på, i avsaknad av lagval enligt 
artikel 3, vara underkastade lagen i det 
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land där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort, om de ingås under de 
omständigheter som anges i punkt 2.

(a) Avtal om utförande av tjänster, om 
tjänsterna skall utföras uteslutande i ett 
annat land än det där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort.
(b) Transportavtal, bortsett från avtal som 
avser en paketresa i den mening som avses 
i direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990.
(c) Avtal som avser sakrätt i fast egendom 
eller nyttjanderätt till fast egendom, bortsett 
från avtal som avser nyttjanderätt på 
tidsdelningsbasis i den mening som avses i 
direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994.

Or. en

Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att ersätta den nya versionen av artikel 5, som 
kommissionen föreslår, med texten i Romkonventionens artikel 5. För det första anses 
Romkonventionens text inte ha skapat några problem i praktiken. För det andra hävdas att 
den nya texten skulle kunna avskräcka näringsidkare, särskilt små och medelstora företag, 
från att öppna e-handelsplatser på Internet och bedriva handel med konsumenter från andra 
länder eftersom detta skulle kunna medföra att de måste hantera alla EU-medlemsstaters 
rättsliga system. Detta är knappast förenligt med syftet med den inre marknaden. Dessutom 
är kommissionens text diskriminerande eftersom den enbart skulle gälla konsumenter i EU:s 
medlemsstater. Slutligen införde kommissionen den nya bestämmelsen utan att genomföra en 
konsekvensbedömning, vilket är nödvändigt med tanke på de eventuellt negativa 
konsekvenserna för företagen och den inre marknaden.

Ändringsförslag från Maria Berger

Ändringsförslag 54
Artikel 5

1. Konsumentavtal i den mening som enligt
villkoren i följande punkt skall vara 
underkastade lagen i den medlemsstat där 
konsumenten har sin vanliga vistelseort.

1. Konsumentavtal i den mening och enligt 
de villkor som avses i följande punkt skall 
vara underkastade lagen i det land där 
konsumenten har sin vanliga vistelseort.

2. Punkt 1 är tillämplig på avtal som sluts av 
en fysisk person (konsumenten), som har 
sin vanliga vistelseort i en medlemsstat, för 
ändamål som kan anses ligga utanför hans 

2. Punkt 1 är tillämplig på avtal som sluts av 
en fysisk person (konsumenten) för ändamål 
som kan anses ligga utanför hans eller 
hennes affärsverksamhet eller 
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eller hennes affärsverksamhet eller 
yrkesverksamhet, med en annan person 
(näringsidkaren) som agerar som ett led i sin 
näringsverksamhet.

yrkesverksamhet, med en annan person 
(näringsidkaren) som agerar som ett led i sin 
näringsverksamhet.

Punkt 1 gäller på villkor att avtalet har slutits 
med en person som bedriver 
affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i 
den medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort eller som, på något sätt, 
riktar sådan verksamhet till den 
medlemsstaten eller flera stater, däribland 
den medlemsstaten, och avtalet faller inom 
ramen för sådan verksamhet, om inte 
näringsidkaren inte kände till konsumentens 
vanliga vistelseort och denna ovetskap inte 
kan tillskrivas oaktsamhet från 
näringsidkarens sida. 

Punkt 1 gäller på villkor att avtalet har slutits 
med en person som bedriver 
affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i det 
land där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort eller som, på något sätt, riktar 
sådan verksamhet till det landet eller flera 
länder, däribland det landet, och avtalet 
faller inom ramen för sådan verksamhet, om 
inte näringsidkaren inte kände till 
konsumentens vanliga vistelseort och denna 
ovetskap inte kan tillskrivas oaktsamhet från 
näringsidkarens sida. 

3. Punkt 1 skall inte tillämpas på följande 
avtal:

3. Valet av en lag i ett tredjeland är ogiltigt 
för sådana avtal mellan näringsidkare och 
konsumenter som avses i punkt 2 första 
stycket om det medför att konsumenten 
berövas det skydd som tillförsäkras honom 
eller henne enligt ett EG-direktiv, på villkor 
att

(a) Avtal om utförande av tjänster, om 
tjänsterna skall utföras uteslutande i ett 
annat land än det där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort.

(a) avtalet uteslutande har anknytning till 
EU:s medlemsstater, 

(b) Transportavtal, bortsett från avtal som 
avser en paketresa i den mening som avses 
i direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990.

(b) konsumenten har sin vanliga vistelseort 
i en medlemsstat och villkoren i punkt 2 
andra stycket är uppfyllda.

(c) Avtal som avser sakrätt i fast egendom 
eller nyttjanderätt till fast egendom, bortsett 
från avtal som avser nyttjanderätt på 
tidsdelningsbasis i den mening som avses i 
direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994.

Den lag som i detta fall skall tillämpas i 
stället för det ogiltiga lagvalet framgår av 
de allmänna reglerna när det gäller 
punkt 1 och av artikel 5.1 när det gäller 
punkt 2.

Or. de

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 55
Artikel 5, punkt 1
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1. Konsumentavtal i den mening som enligt 
villkoren i följande punkt skall vara 
underkastade lagen i den medlemsstat där 
konsumenten har sin vanliga vistelseort.

1. Avtal som sluts av en fysisk person 
(konsumenten) för ändamål som kan anses 
ligga utanför hans eller hennes 
affärsverksamhet eller yrkesverksamhet 
med en annan person (näringsidkaren) 
som agerar som ett led i sin 
näringsverksamhet, skall regleras av lagen 
i det land där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort, på villkor att
a) näringsidkaren bedriver sin 
affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i 
det land där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort, eller att 
b) näringsidkaren med alla medel riktar 
denna verksamhet till det landet eller flera 
länder, däribland det landet, och avtalet 
faller inom ramen för sådan verksamhet.
I annat fall skall den lag som gäller för ett 
konsumentavtal regleras av den lag som är 
tillämplig enligt artikel 4, om inte annat 
följer av de tvingande reglerna i lagen i det 
land där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort.

Or. fr

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 56
Artikel 5, punkt 1

1. Konsumentavtal i den mening som enligt 
villkoren i följande punkt skall vara 
underkastade lagen i den medlemsstat där 
konsumenten har sin vanliga vistelseort.

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 
3 skall parternas val av tillämplig lag i ett 
konsumentavtal i den mening och enligt de 
villkor som avses i följande punkt inte 
medföra att konsumenten berövas det skydd 
som tillförsäkras honom eller henne enligt 
tvingande regler i lagen i det land där han 
eller hon har sin vanliga vistelseort.

Or. en

Motivering

Principen om frihet att välja tillämplig lag bör även omfatta konsumentavtal. I det 
ursprungliga förslaget begränsas konsumentens valfrihet utan motivering. Oavsett om det 
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finns en klausul om lagval i konsumentavtalet eller inte bör de tvingande reglerna i 
gemenskapslagstiftningen och/eller de tvingande reglerna i konsumentens hemland tillämpas 
i konsumentavtalet.

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 57
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. Utan hinder av bestämmelserna i 
artikel 4 skall konsumentavtal, i avsaknad 
av lagval enligt artikel 3, i den mening och 
enligt de villkor som avses i punkt 2 vara 
underkastade lagen i den medlemsstat där 
konsumenten har sin vanliga vistelseort.

Or. en

Motivering

Principen om frihet att välja tillämplig lag bör även omfatta konsumentavtal. I avsaknad av 
lagval måste konsumenten emellertid skyddas, och det bästa sättet är genom att tillämpa 
lagen i den medlemsstat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

Ändringsförslag från Diana Wallis

Ändringsförslag 58
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. Alla uttalanden och förhandlingar som 
hänför sig till tiden före ingåendet av 
avtalet skall betraktas som en del av avtalet.

Or. en

Motivering

Samma lag som tillämpas på avtalet bör tillämpas på tiden före ingåendet av avtalet, 
eftersom många åtgärder i det här skedet är avgörande för att få konsumenten att 
underteckna avtalet. Den här lösningen skulle vara i linje med bestämmelserna i rådets 
gemensamma ståndpunkt om Rom II.



AM\642976SV.doc 19/34 PE 382.371v01-00

SV

Ändringsförslag från Diana Wallis

Ändringsförslag 59
Artikel 5, punkt 2, stycke 2

Punkt 1 gäller på villkor att avtalet har slutits 
med en person som bedriver 
affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i 
den medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort eller som, på något sätt, 
riktar sådan verksamhet till den 
medlemsstaten eller flera stater, däribland 
den medlemsstaten, och avtalet faller inom 
ramen för sådan verksamhet, om inte 
näringsidkaren inte kände till 
konsumentens vanliga vistelseort och 
denna ovetskap inte kan tillskrivas 
oaktsamhet från näringsidkarens sida.

Punkt 1 gäller på villkor att avtalet har slutits 
med en person som bedriver 
affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i 
den medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort eller som, på något sätt, 
riktar sådan verksamhet till den 
medlemsstaten eller flera stater. Punkt 1 
gäller också om näringsidkaren med avsikt 
uppmanar konsumenten att ingå ett avtal 
medan konsumenten befinner sig utanför 
det land där han eller hon har sin hemvist 
eller om näringsidkaren uppmanar 
konsumenten att resa till ett annat land och 
avtalet ingås där.

Or. en

Motivering

Den nuvarande ordalydelsen i artikel 5 tycks inte gälla i de fall där konsumenten uppmanas 
av företaget att resa till ett annat land för att ingå ett avtal eller om konsumenten under en 
semesterresa kontaktas av ett företag som föreslår att ett avtal (t.ex. om andelsrätt) skall 
ingås.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 60
Artikel 5, punkt 2, stycke 2

Punkt 1 gäller på villkor att avtalet har slutits 
med en person som bedriver 
affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i 
den medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort eller som, på något sätt, 
riktar sådan verksamhet till den 
medlemsstaten eller flera stater, däribland 
den medlemsstaten, och avtalet faller inom 
ramen för sådan verksamhet, om inte 
näringsidkaren inte kände till 
konsumentens vanliga vistelseort och 
denna ovetskap inte kan tillskrivas 

Punkt 1 gäller på villkor att avtalet har slutits 
med en person som bedriver 
affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i 
den medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort eller som, på något sätt, 
riktar sådan verksamhet till den 
medlemsstaten eller flera medlemsstater.
Punkt 1 gäller också om näringsidkaren 
med avsikt uppmanar konsumenten att 
ingå ett avtal medan konsumenten befinner 
sig utanför det land där han eller hon har 
sin hemvist eller om näringsidkaren 
uppmanar konsumenten att resa till ett 
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oaktsamhet från näringsidkarens sida. annat land och avtalet ingås där.

Or. en

Motivering

Om man inte skulle tillämpa lagvalsregeln i artikel 5 i dessa fall skulle det enligt min mening 
skapas kryphål i lagstiftningen som bara kommer att utnyttjas av företag till konsumenternas 
nackdel.

Dessutom bör den nyinförda begränsningen ”om inte näringsidkaren inte kände till 
konsumentens vanliga vistelseort och denna ovetskap inte kan tillskrivas oaktsamhet från 
näringsidkarens sida” tas bort eftersom den är överflödig och kan skapa förvirring. Det är 
viktigt att anpassa den kommande förordningen efter det som föreskrivs i 
Bryssel I-förordningen (artikel 15.1 c) så att lagstiftningen blir konsekvent.

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 61
Artikel 5, punkt 2, stycke 2

Punkt 1 gäller på villkor att avtalet har slutits 
med en person som bedriver 
affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i 
den medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort eller som, på något sätt,
riktar sådan verksamhet till den 
medlemsstaten eller flera stater, däribland 
den medlemsstaten, och avtalet faller inom 
ramen för sådan verksamhet, om inte 
näringsidkaren inte kände till konsumentens 
vanliga vistelseort och denna ovetskap inte 
kan tillskrivas oaktsamhet från 
näringsidkarens sida.

Punkt 1 gäller på villkor att avtalet har slutits 
med en person som bedriver 
affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i 
den medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort eller som aktivt riktar 
sådan verksamhet till den medlemsstaten 
eller flera stater, däribland den 
medlemsstaten, och avtalet är en följd av
detta, om inte näringsidkaren inte kände till 
konsumentens vanliga vistelseort och denna 
ovetskap inte kan tillskrivas oaktsamhet från 
näringsidkarens sida.

Or. en

Motivering

Utan den föreslagna ändringen kan förordningen tolkas som att alla näringsidkare som 
bedrivit handel via Internet skulle vara skyldiga att gottgöra konsumenterna enligt lagen i 
konsumentens medlemsstat även om näringsidkaren inte avsiktligen riktade sig till den 
medlemsstaten. Det finns tillfällen då näringsidkare inte känner till konsumentens 
medlemsstat vid transaktionen. Detta gäller i synnerhet när små och medelstora företag 
använder en webbplats för att göra reklam för sina produkter.
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Enligt det här ändringsförslaget skulle näringsidkaren bara vara skyldig att handla enligt 
lagen i konsumentens medlemsstat om han eller hon medvetet riktar sig till den – i stället för 
av misstag. Utan den här ändringen skulle näringsidkarna kanske låta bli att bedriva 
e-handel eller bara nöja sig med att särskilt rikta sig till den egna medlemsstaten. Detta 
skulle minska konsumenternas valmöjligheter och underminera den inre marknaden.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 62
Artikel 5, punkt 3

3. Punkt 1 skall inte tillämpas på följande 
avtal:

utgår

(a) Avtal om utförande av tjänster, om 
tjänsterna skall utföras uteslutande i ett 
annat land än det där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort.
(b) Transportavtal, bortsett från avtal som 
avser en paketresa i den mening som avses 
i direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990.
(c) Avtal som avser sakrätt i fast egendom 
eller nyttjanderätt till fast egendom, bortsett 
från avtal som avser nyttjanderätt på 
tidsdelningsbasis i den mening som avses i 
direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994.

Or. en

Motivering

Enligt min mening finns det inget giltigt skäl för att undanta vissa konsumentavtal från 
bestämmelsen i artikel 5. Alla konsumentavtal som rör tillhandahållande av varor eller 
tjänster bör följa samma bestämmelse. Dessutom görs i rådets förordning (EG) nr 44/2001 
om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens 
område (Bryssel I-förordningen) bara undantag för transportavtal. Denna förordning måste 
stå i överensstämmelse med Bryssel I-förordningen. Jag anser emellertid att transportavtal 
som tecknas via Internet också bör omfattas av bestämmelsen i artikel 5.

Ändringsförslag från Diana Wallis

Ändringsförslag 63
Artikel 5, punkt 3, led a
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(a) Avtal om utförande av tjänster, om 
tjänsterna skall utföras uteslutande i ett 
annat land än det där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort.

utgår

Or. en

Motivering

Alla konsumentavtal som rör tillhandahållande av varor eller tjänster bör följa samma 
bestämmelse, dvs. omfattas av lagen i den medlemsstat där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort. Dessutom görs i rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och 
om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen) 
bara undantag för transportavtal.

Ändringsförslag från Diana Wallis

Ändringsförslag 64
Artikel 5, punkt 3, led b

(b) Transportavtal, bortsett från avtal som 
avser en paketresa i den mening som avses i 
direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990.

(b) Transportavtal, bortsett från avtal som 
avser en paketresa i den mening som avses i 
direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990, 
eller biluthyrningsavtal.

Or. en

Ändringsförslag från Diana Wallis

Ändringsförslag 65
Artikel 5, punkt 3, led c

(c) Avtal som avser sakrätt i fast egendom 
eller nyttjanderätt till fast egendom, bortsett 
från avtal som avser nyttjanderätt på 
tidsdelningsbasis i den mening som avses i 
direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994.

utgår

Or. en

Motivering

Detta undantag bör övervägas ytterligare och ses mot bakgrund av det växande antalet 
EU-medborgare som köper fast egendom i andra medlemsstater än där de har sin hemvist. 
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Köpen är ofta en följd av direktreklam eller annan verksamhet i den medlemsstat där de har 
sin hemvist.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 66
Artikel 5, punkt 3, led c 

(c) Avtal som avser sakrätt i fast egendom 
eller nyttjanderätt till fast egendom, bortsett 
från avtal som avser nyttjanderätt på 
tidsdelningsbasis i den mening som avses i 
direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994.

(c) Avtal som avser utövandet av sakrätt i 
fast egendom eller nyttjanderätt till fast 
egendom, bortsett från avtal som avser 
nyttjanderätt på tidsdelningsbasis i den 
mening som avses i direktiv 94/47/EG av 
den 26 oktober 1994.

Or. fr

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 67
Artikel 5, punkt 3a (ny)

3a. Vid sådana avtal som omfattar ett 
inledande avtal om tjänster som följs av på 
varandra följande transaktioner eller en 
rad separata transaktioner av liknande slag 
fördelade över tiden, skall det inledande 
avtalet vara underkastat den lag som är 
tillämplig enligt punkt 1.

Or. de

Motivering

I förordningen bör man ta hänsyn till att affärsförbindelser i vissa fall planeras på längre sikt 
och att ramavtalet kan omfatta en rad enskilda avtal (t.ex. avtal om överföring inom ramen 
för ett girokontoavtal). För att förhindra att den tillämpliga lagen för de enskilda avtalen 
ändras om konsumenten byter sin vanliga vistelseort under ramavtalstiden, bör den 
tillämpliga lagen enbart vara kopplad till ramavtalet eftersom det är ett ”inledande avtal”, 
detta i likhet med artikel 1.2 första stycket i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster 
till konsumenter och om ändring av rådets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 97/7/EG och 
98/27/EG. På så sätt skulle det tas hänsyn till att EU-medborgarna ofta byter sin vanliga 
vistelseort inom EU av exempelvis yrkesmässiga skäl. 
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Ändringsförslag från Maria Berger

Ändringsförslag 68
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a
1. Försäkringsavtal skall underkastas lagen 
i det land där försäkringstagaren har sin 
vanliga vistelseort om inte annat anges i 
punkterna 2–4.
2. Om det är obligatoriskt att teckna en 
försäkring skall försäkringsavtalet 
underkastas lagen i det land som 
föreskriver skyldighet att teckna försäkring
3. Trots vad som sägs i punkt 1 får 
parterna, i enlighet med artikel 3, välja att 
deras avtal skall underkastas lagen i det 
land där risken är belägen. Artikel 5.1 skall 
emellertid tillämpas på sådana avtal mellan 
konsumenter och näringsidkare som avses i 
den artikeln.
4. Punkterna 1–3 skall inte tillämpas på 
återförsäkringsavtal eller avtal som täcker 
stora risker i enlighet med rådets 
direktiv 88/357/EEG1 och 90/618/EEG2 i 
deras ändrade lydelse.
_________________
1 Rådets andra direktiv 88/357/EEG av den 
22 juni 1988 om samordning av lagar och 
andra författningar som avser annan direkt 
försäkring än livförsäkring, och med 
bestämmelser avsedda att göra det lättare 
att effektivt utöva friheten att 
tillhandahålla tjänster samt om ändring av 
direktiv 73/239/EEG (EGT L 172, 4.7.1988, 
s. 1) (svensk specialutgåva, område 6, 
volym 2, s. 175). Direktivet senast ändrat 
genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/14/EG (EUT L 149, 
11.6.2005, s. 14).
2 Rådets direktiv 90/618/EEG av den 
8 november 1990 om ändring, särskilt såvitt 
avser ansvarsförsäkring för motorfordon, 
av direktiv 73/239/EEG och 
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direktiv 88/357/EEG, vilka avser 
samordning av lagar och andra 
författningar angående annan direkt 
försäkring än livförsäkring (EGT L 330, 
29.11.1990, s. 44) (svensk specialutgåva, 
område 6, volym 3, s. 62).

Or. en

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 69
Artikel 6, punkt 2, led a

(a) lagen i det land där eller från vilket den 
anställde vid fullgörande av avtalet 
vanligtvis utför sitt arbete. Arbetstagarens 
sedvanliga arbetsplats anses inte ändras när 
arbetstagaren tillfälligtvis utför sitt arbete i 
ett annat land. Utförandet av arbete i ett 
annat land anses som tillfälligt om 
arbetstagaren förväntas återuppta sitt arbete i 
ursprungslandet efter att ha utfört sin uppgift 
i utlandet. Att ett nytt arbetsavtal sluts med 
den ursprunglige arbetsgivaren eller en 
arbetsgivare som tillhör samma koncern 
som den ursprunglige arbetsgivaren skall 
inte hindra att arbetstagaren tillfälligtvis 
utför sitt arbete i ett annat land.

(a) lagen i det land där den anställde vid 
fullgörande av avtalet vanligtvis utför sitt 
arbete. Arbetstagarens sedvanliga arbetsplats 
anses inte ändras när arbetstagaren 
tillfälligtvis utför sitt arbete i ett annat land. 
Utförandet av arbete i ett annat land anses 
som tillfälligt om arbetstagaren förväntas 
återuppta sitt arbete i ursprungslandet efter 
att ha utfört sin specifika uppgift i utlandet. 
Parternas avsikter när det gäller ett 
framtida återvändande och ett fortsatt 
anställningsförhållande hör till de faktorer 
som bör beaktas vid bedömningen av 
utstationeringens tillfälliga karaktär.

Or. fr

Ändringsförslag från Maria Berger

Ändringsförslag 70
Artikel 6, punkt 2 led ab (nytt)

(ab) Enligt leden a och aa anses 
arbetstagarens sedvanliga arbetsplats inte 
ändras när arbetstagaren tillfälligtvis utför 
sitt arbete i ett annat land. Utförandet av 
arbete i ett annat land anses som tillfälligt 
om arbetstagaren förväntas återuppta sitt 
arbete i ursprungslandet efter att ha utfört 
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specifika uppgifter i utlandet.

Or. de

Motivering

Denna text står att läsa i led a i kommissionens förslag och har samma innebörd som texten i 
Romkonventionen. Inskränkningen av uppgifter till ”specifika” uppgifter är avsedd att visa 
att tillfällig verksamhet i ett annat land bör tolkas restriktivt.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 71
Artikel 6, punkt 2, led b

(b) lagen i den land där det företag som har 
anställt arbetstagaren är beläget, om 
arbetstagaren inte vanligtvis utför sitt arbete 
i eller från ett bestämt land eller om 
arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete i ett 
område som inte är underkastat nationell 
suveränitet.

(b) lagen i det land där det företag som 
sysselsätter arbetstagaren är beläget, om 
arbetstagaren inte vanligtvis utför sitt arbete 
i eller från ett bestämt land eller om 
arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete i ett 
område som inte är underkastat nationell 
suveränitet.

Or. fr

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 72
Artikel 6, punkt 3

3. Den lag som anges i punkt 2 skall inte 
gälla, om det framgår av de samlade 
omständigheterna att arbetsavtalet har 
närmare anknytning till ett annat land. 
Avtalet skall i så fall vara underkastat lagen i 
det landet.

3. Den lag som anges i punkt 2 skall i 
undantagsfall inte gälla, om den förefaller 
uppenbart olämplig och om arbetsavtalet 
utan tvivel har närmare anknytning till ett 
annat land. Avtalet skall i så fall vara 
underkastat lagen i det landet.

Or. fr

Ändringsförslag från Maria Berger

Ändringsförslag 73
Artikel 6a (ny)
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Artikel 6a
Utan hinder av bestämmelserna i artikel 3 
skall parternas val av tillämplig lag i ett 
avtal om hyra av fast egendom inte 
medföra att hyresgästen berövas det skydd
som tillförsäkras honom eller henne enligt 
tvingande regler i den lag som gäller i det 
land där den fasta egendomen är belägen.

Or. de

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 74
Artikel 8

1. Internationellt tvingande regler är regler 
som ett land anser vara så avgörande för att 
upprätthålla sin politiska, sociala och 
ekonomiska struktur att landet kräver att de 
tillämpas vid alla situationer inom dess 
tillämpningsområde, oavsett vilken lag som 
skall tillämpas på avtalet enligt denna 
förordning. 

1. Internationellt tvingande regler är regler 
som ett land anser vara så nödvändiga för att 
upprätthålla sin politiska, sociala och 
ekonomiska struktur att landet kräver att de 
tillämpas vid alla situationer inom dess 
tillämpningsområde, oavsett vilken lag som 
skall tillämpas på avtalet enligt denna 
förordning. 

2. Bestämmelserna i denna förordning skall 
inte begränsa tillämpningen av tvingande 
regler i domstolslandet. 

2. Bestämmelserna i denna förordning skall 
inte begränsa tillämpningen av tvingande 
regler i domstolslandet. 

3. Om situationen har nära anknytning till 
ett annat land än domstolslandet kan 
tvingande regler i det andra landet 
tillerkännas verkan. Vid bedömningen av 
om sådana tvingande regler skall 
tillerkännas verkan skall domstolen ta 
hänsyn till deras art och syfte liksom till 
följderna av att de tillämpas eller inte 
tillämpas för det mål som eftersträvas av de 
tvingande reglerna samt för parterna.

Or. en

Motivering

Adjektivet ”avgörande” bör bytas ut mot ”nödvändiga” för att göra en korrekt avgränsning 
av de tvingande reglerna.
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I artikel 8.3 ges domstolar rätt att tillämpa ett annat lands tvingande regler. Denna möjlighet 
skulle öka antalet fall där tillämpningen av de europeiska lagvalsreglerna skulle åsidosättas. 
För att undvika detta måste artikel 8.3 strykas.

Ändringsförslag från Maria Berger

Ändringsförslag 75
Artikel 8, punkt 1

1. Internationellt tvingande regler är regler 
som ett land anser vara så avgörande för att 
upprätthålla sin politiska, sociala och 
ekonomiska struktur att landet kräver att de 
tillämpas vid alla situationer inom dess 
tillämpningsområde, oavsett vilken lag som 
skall tillämpas på avtalet enligt denna 
förordning.

1. Internationellt tvingande regler är enligt 
denna artikel regler som ett land anser vara 
så nödvändiga för att upprätthålla sin 
politiska, sociala och ekonomiska struktur 
att landet kräver att de tillämpas vid alla 
situationer inom dess tillämpningsområde, 
oavsett vilken lag som skall tillämpas på 
avtalet enligt denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 76
Artikel 10, punkt 1

1. Ett avtal är giltigt till formen om det 
uppfyller formkraven i den lag som enligt 
denna förordning gäller för avtalet, lagen i 
det land där en av parterna eller en 
mellanman befinner sig vid tidpunkten för 
avtalets ingående, eller lagen i det land där 
en av parterna har sin vanliga vistelseort vid 
samma tidpunkt.

1. Ett avtal är giltigt till formen om det 
uppfyller formkraven i den lag som enligt 
denna förordning gäller för avtalet, lagen i 
det land där en av parterna eller en 
företrädare befinner sig vid tidpunkten för 
avtalets ingående, eller lagen i det land där 
en av parterna har sin vanliga vistelseort vid 
samma tidpunkt.

Or. fr

Motivering

I den franska versionen av artikel 10.1 är innebörden av ordet ”agent” oklar. På engelska 
motsvarar ordet ”agent” i själva verket det franska ordet ”représentant”. Det är för övrigt 
denna term som används i den tyska versionen av artikel 10.1: ”Vertreter”. Lydelsen i den 
franska texten bör därför ändras i överensstämmelse härmed.
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Ändringsförslag från Maria Berger

Ändringsförslag 77
Artikel 10, punkt 4

4. Oavsett punkterna 1-3 i denna artikel skall 
ett avtal som avser sakrätt i fast egendom 
eller nyttjanderätt till fast egendom vara 
underkastat sådana tvingande formkrav som 
ställs enligt lagen i det land där egendomen 
är belägen, om det enligt denna lag är fråga 
om tvingande regler i den mening som 
avses i artikel 8 i denna förordning.

4. Oavsett punkterna 1–3 i denna artikel 
skall ett avtal som avser sakrätt i fast 
egendom eller nyttjanderätt till fast egendom 
vara underkastat sådana tvingande formkrav 
som ställs enligt lagen i det land där 
egendomen är belägen, om dessa krav enligt 
denna lag är tillämpliga oavsett i vilket land 
avtalet ingås och oavsett vilken lag som 
gäller för avtalet.

Or. de

Motivering

Vid avtal om fast egendom bör det inte hänvisas till internationellt tvingande regler, utan till 
tvingande regler i det land där den fasta egendomen är belägen.

Ändringsförslag från Giuseppe Gargani

Ändringsförslag 78
Artikel 10, punkt 4

4. Oavsett punkterna 1–3 i denna artikel 
skall ett avtal som avser sakrätt i fast 
egendom eller nyttjanderätt till fast 
egendom vara underkastat sådana tvingande 
formkrav som ställs enligt lagen i det land 
där egendomen är belägen, om det enligt 
denna lag är fråga om tvingande regler i 
den mening som avses i artikel 8 i denna 
förordning.

4. Trots vad som sägs i punkterna 1–3 i 
denna artikel skall ett avtal som är föremål 
för offentlig registrering vara underkastat 
formföreskrifterna i lagen i den stat under 
vars överinseende registret förs.

Or. it

Motivering

I gemenskapslagstiftningen erkänns att den offentliga registreringen har en viktig roll och 
stor betydelse när det gäller att se till att de registrerade tillgångarna omfattas av fri 
rörlighet (se artiklarna 12 och 14 i förordning (EG) nr 1346/2000).

Skyddet av allmänheten, de särskilda tekniska bestämmelserna i de enskilda rättsordningarna 
och konsekvenserna av den offentliga registreringen (framför allt det faktum att 
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bestämmelserna om innehavarens rättigheter och säkerheten i samband med köp av 
efterföljande rättsinnehavare har rättsverkan gentemot tredje man) innebär att man bara får 
registrera handlingar som utarbetats enligt gällande formföreskrifter i den stat under vars 
överinseende registret förs.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 79
Artikel 10, punkt 4

4. Oavsett punkterna 1–3 i denna artikel 
skall ett avtal som avser sakrätt i fast 
egendom eller nyttjanderätt till fast egendom 
vara underkastat sådana tvingande formkrav 
som ställs enligt lagen i det land där 
egendomen är belägen, om det enligt denna 
lag är fråga om tvingande regler i den 
mening som avses i artikel 8 i denna 
förordning.

4. Trots vad som sägs i punkterna 1–3 i 
denna artikel skall ett avtal som avser sakrätt 
i fast egendom eller nyttjanderätt till fast 
egendom vara underkastat sådana tvingande 
formkrav som ställs enligt lagen i det land 
där egendomen är belägen.

Or. fr

Motivering

För avtal som avser sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom tillåter 
artikel 10.4 endast tillämpning av sådana formkrav som ställs enligt lagen i det land där 
egendomen är belägen, om det är fråga om tvingande regler i den mening som avses i denna 
förordning. Kopplingen mellan dessa båda regeltyper utgör ett avsteg från Romkonventionen 
och är juridiskt felaktig. Syftet med tvingande regler är att skydda ett lands politiska, sociala 
och ekonomiska organisation medan formkraven syftar till att säkerställa en hög 
rättssäkerhetsnivå och därigenom skydda avtalsparterna och tredje män. Hänvisningen till 
tvingande regler bör därför utgå.

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 80
Artikel 13, punkt 3a (ny)

3a. Överlåtelsen av sekundära rättigheter 
(inbegripet men inte nödvändigtvis 
begränsat till säkerhetsrätt, inteckningar, 
säkerheter och garantier) eller 
förvärvarens rätt att kräva att sådana 
sekundära rättigheter överförs, skall 
underkastas den lag som är tillämplig på 
avtalet och, om den sekundära rättigheten 
är en fordran på tredje man, av den lag 
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som är tillämplig på denne tredje mans 
förpliktelse. 

Or. en

Motivering

Det finns ett stort behov av att klargöra och harmonisera de lagvalsregler som är tillämpliga 
på sekundära rättigheter. Detta gäller i synnerhet avtalsförhållanden som ingår i 
överföringar inom ramen för äkta värdepapperisering (s.k. true sale securitisation) där 
SPV-bolaget (special purpose vehicle) förvärvar rätten till de lån och fordringar som 
överlåtits. Frågan om i vilken utsträckning SPV-bolaget även förvärvar eventuell 
säkerhetsrätt eller inteckningar i anslutning till sådana rättigheter är av stor betydelse för 
investerare och ratinginstitut. Med en tydlig lagvalsregel skulle man uppnå rättssäkerhet och 
minska kostnaderna för särskild juridisk granskning (legal due diligence) och rättstvister.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 81
Artikel 22

Denna förordning skall inte inverka på 
tillämpningen eller antagandet av rättsakter 
utfärdade av Europeiska gemenskapernas 
institutioner som

Denna förordning skall inte inverka på 
tillämpningen av gemenskapsrättsliga 
bestämmelser som på särskilda områden 
fastställer lagvalsregler för 
avtalsförpliktelser.

(a) på särskilda områden fastställer 
lagvalsregler för avtalsförpliktelser; en 
förteckning över sådana gällande rättsakter 
finns i bilaga 1,
(b) fastställer regler för avtalsförpliktelser 
och som, enligt parternas önskan, skall 
tillämpas i de fall då ett val skall göras 
mellan lagarna i olika länder, 
(c) fastställer regler som är avsedda att 
främja den inre marknadens goda 
funktion, i den mån dessa regler inte kan 
tillämpas tillsammans med den lag som 
skall tillämpas enligt de internationellt 
privaträttsliga reglerna.

Or. fr
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Motivering

För konsekvensens skull bör bestämmelserna i Rom I bringas i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten om Rom II.

Ändringsförslag från Maria Berger

Ändringsförslag 82
Artikel 22, led b

(b) fastställer regler för avtalsförpliktelser 
och som, enligt parternas önskan, skall 
tillämpas i de fall då ett val skall göras 
mellan lagarna i olika länder,

utgår

Or. de

Ändringsförslag från Maria Berger

Ändringsförslag 83
Artikel 22, led c

(c) fastställer regler som är avsedda att 
främja den inre marknadens goda funktion, i 
den mån dessa regler inte kan tillämpas 
tillsammans med den lag som skall 
tillämpas enligt de internationellt 
privaträttsliga reglerna.

(c) fastställer bestämmelser som är avsedda 
att bidra till den inre marknadens funktion, i 
den utsträckning de inte kan tillämpas 
tillsammans med den lag som följer av de 
internationellt privaträttsliga reglerna.

Or. de

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 84
Artikel 22a (ny)

Artikel 22a
Senast den ...* skall kommissionen, efter ett 
omfattande samråd med 
försäkringsbranschen och andra berörda 
parter, förelägga Europaparlamentet och 
rådet en rapport där det undersöks om det 
är lämpligt att i förordningen införa en 
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bestämmelse om försäkringsavtal, med 
hänsyn till de grundläggande principer som 
fastställs i direktiv 88/357/EEG och 
direktiv 2002/83/EG1.
Rapporten skall åtföljas av en 
konsekvensbedömning. Vid behov skall 
rapporten innehålla förslag till ändringar 
av denna förordning. 
_________________
1 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/83/EG av den 
5 november 2002 om livförsäkring 
(EGT L 345, 19.12.2002, s. 1.). Direktivet 
senast ändrat genom direktiv 2005/68/EG 
(EUT L 323, 9.12.2005, s. 1).

Or. en

Motivering

Det system som för närvarande tillämpas på försäkringsavtal fastställs i rådets andra 
direktiv 88/357/EEG av den 22 juni 1988 och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/83/EG. På grund av det nationella införlivandet av bestämmelserna i dessa 
direktiv har konsumenter och företag olika möjligheter att välja tillämplig lag. Med en 
förordning skulle det bli möjligt att utjämna de nuvarande nationella skillnaderna och öka 
rättssäkerheten. Med tanke på EU-medborgarnas ökade rörlighet och integreringen av den 
inre marknaden för försäkringar är det nödvändigt att garantera flexibilitet för 
försäkringsavtalets båda parter – försäkringsgivare och försäkringstagare.

Ändringsförslag från Giuseppe Gargani

Ändringsförslag 85
Artikel 23a (ny)

Artikel 23a
Senast …** skall kommissionen, efter ett 
omfattande samråd med 
försäkringsbranschen och andra berörda 
parter, förelägga Europaparlamentet och 
rådet en rapport där det undersöks om det 
är lämpligt att i förordningen införa en 
bestämmelse om försäkringsavtal, med 
hänsyn till de grundprinciper som fastställs 
i sektorsdirektiven. Rapporten skall åtföljas 
av en bedömning av konsekvenserna av de 
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bestämmelser som skall införas.
I tillämpliga fall skall rapporten föreslå 
ändringsförslag till denna förordning.
________________________
** Två år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. it

Motivering

Det system som för närvarande tillämpas på försäkringsavtal fastställs i rådets andra 
direktiv 88/357/EEG av den 22 juni 1988 och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002. På grund av att bestämmelserna i dessa 
direktiv har införlivats med nationell lagstiftning har konsumenterna och företagen flera olika 
valmöjligheter när det gäller tillämplig lag. Med en förordning skulle det vara möjligt att 
utjämna de nuvarande skillnaderna mellan medlemsstaterna och därmed skapa klarhet 
angående rättsläget. Med tanke på EU-medborgarnas ökade rörlighet och harmoniseringen 
av den inre marknaden för försäkringar tycks det emellertid nödvändigt att garantera viss 
flexibilitet för båda parter – försäkringsgivare och försäkringstagare – när det gäller valet av 
den lag som skall tillämpas på försäkringsavtal. Hänsyn bör i detta sammanhang tas till 
avtalens särdrag.


