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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 86
Punkt 2 a (nyt)

2a. konstaterer, at der ikke er foretaget en konsekvensanalyse for dette forslag til 
forordning, og kræver under henvisning til den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning1, der blev indgået den 16. december 2003 mellem Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen, at Kommissionen i fremtidige lovgivningsprojekter 
gennemfører en konsekvensanalyse, der på behørig vis tager hensyn til de finansielle 
og administrative konsekvenser af forslagene til retsakter, og påpeger, at Parlamentet 
i modsat fald lader foretage konsekvensanalyser for at sikre en bedre kvalitet i 
lovgivningen;

Or. de

Begrundelse

I henhold til nærheds- og proportionalitetsprincipperne skal Kommissionen underkaste sine 
forslag til retsakter en konsekvensanalyse. Denne analyse er nødvendig, da den bidrager 
positivt til at forbedre kvaliteten af fællesskabslovgivningen både hvad angår 
anvendelsesområdet og indholdet. Parlamentet kan ikke længere acceptere, at Kommissionen 

  
1 EFT C 321 af 31.12.2003, s. 1.
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fremsætter forslag til retsakter, hvis finansielle og administrative konsekvenser ikke er 
analyseret på forhånd.

Forslag til forordning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Cristian Dumitrescu

Ændringsforslag 87
Betragtning 7, afsnit 1 a (nyt)

(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. 

Parternes frihed til at aftale, hvilken lov der 
skal finde anvendelse, kan dog kun udøves 
til fordel for en medlemsstats lov eller 
principper, der er vedtaget af 
fællesskabslovgiveren i henhold til den 
fælles beslutningsprocedure. Hvis parterne
ved lovvalget aftaler, at sådanne principper 
skal finde anvendelse, finder disse 
anvendelse, uden at det berører 
ufravigelige bestemmelser i den lov, der 
finder anvendelse, hvis der ikke foretages et 
lovvalg, og i andre instrumenter inden for 
fællesskabsretten. 

Or. fr

Begrundelse

Den klassiske fælles beslutningsprocedure bør overholdes. I henhold til denne procedure kan 
Parlamentet kontrollere indholdet af de materielretlige principper, der finder anvendelse.

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 88
Betragtning 10

(10) Hvad specielt angår forbrugeraftaler, (10) Hvad specielt angår forbrugeraftaler, 
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bør lovvalgsreglen åbne mulighed for at 
mindske omkostningerne ved bilæggelse af 
tvister i disse sager, der ofte drejer sig om 
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 erklæring1 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".

bør lovvalgsreglen åbne mulighed for at 
mindske omkostningerne ved bilæggelse af 
tvister i disse sager, der ofte drejer sig om 
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.

___________________
1 Findes på adressen: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/un
it/civil/justciv_conseil/justciv_fr.pdf.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 89
Betragtning 10a (ny)

(10a) For at artikel 5 finder anvendelse, er 
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det ikke tilstrækkeligt, at en virksomhed 
retter sine aktiviteter mod den 
medlemsstat/det medlemsland, hvor 
forbrugeren har sin sædvanlige bopæl, 
eller mod flere 
medlemsstater/medlemslande, heriblandt 
forbrugerens domicilland, der skal også 
være indgået en kontrakt som led i disse 
aktiviteter. Når det skal fastslås, om 
virksomheden ved hjælp af elektroniske 
midler retter sine aktiviteter mod den 
medlemsstat/det medlemsland, hvor 
forbrugeren har sin sædvanlige bopæl, må 
der kun tages hensyn til positiv adfærd fra 
den pågældende virksomheds side. I denne 
forbindelse bør følgende forhold i sig selv 
ikke være tilstrækkelige til, at en 
virksomhed kan anses for at rette sine 
aktiviteter mod en medlemsstat: For det 
første at der er adgang til virksomhedens
netsted på internettet i den pågældende 
medlemsstat/det pågældende medlemsland, 
for det andet at der på dette netsted kan
indgås fjernkontrakter, og for det tredje at 
der faktisk er indgået en fjernkontrakt, 
uanset hvordan det er sket. I den 
forbindelse bør det sprog eller den valuta, 
der benyttes på internetsiden, ikke være 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag af Cristian Dumitrescu

Ændringsforslag 90
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. 

2. Parterne kan også aftale, at det er 
aftaleretlige regler og principper, der skal 
finde anvendelse, forudsat at disse regler og 
principper er indeholdt i et 
fællesskabsinstrument, der er vedtaget efter 
proceduren i traktatens artikel 251. 

I spørgsmål på områder, der er omfattet af 
sådanne principper eller regler, men som 
ikke reguleres udtrykkeligt af dem, anvendes 

a) I spørgsmål på områder, der er omfattet af 
sådanne principper eller regler, men som 
ikke reguleres udtrykkeligt af dem, anvendes 
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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. 

dog den lov, der skulle være anvendt i 
henhold til denne forordning, hvis parterne 
ikke havde aftalt lovvalg. 

b) De ufravigelige bestemmelser i den lov, 
der skulle være anvendt i henhold til denne 
forordning, hvis parterne ikke havde aftalt 
lovvalg, finder fortsat anvendelse, navnlig 
for så vidt angår forbrugerbeskyttelse.
c) Anvendelsen af disse regler og 
principper berører ikke anvendelsen af 
andre relevante bestemmelser i 
fællesskabsretten.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager højde for ændringsforslag 41-45 og sikrer, at den klassiske 
fælles beslutningsprocedure overholdes, hvilket gør det muligt for Europa-Parlamentet at 
kontrollere indholdet af de aftaleretlige principper, der finder anvendelse. Ændringsforslaget 
genskaber ligeledes den nødvendige retssikkerhed, således at de aftaleretlige principper, der 
eventuelt vedtages, kan anvendes på rette måde.

Ændringsforslag af Cristian Dumitrescu

Ændringsforslag 91
Artikel 4 a (ny)

 Artikel 4a
Uanset artikel 3 og 4 er rettigheder over 
fast ejendom, herunder sikkerhed i fast 
ejendom, underlagt den lov, der finder 
anvendelse på det sted, hvor ejendommen 
er beliggende.

Or. fr

Begrundelse

Princippet om lex rei sitae finder almindelig anvendelse. Det er det mest effektive princip, når 
det gælder rettigheder over fast ejendom, lejelovgivning, byplanlægning og sikkerhed i fast 
ejendom.
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Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Ændringsforslag 92
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 
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. Uanset artikel 3 kan parternes lovvalg 
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,

- 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.

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 
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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.
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
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.

4. Denne artikel finder ikke anvendelse på:
a) a) transportaftaler; 

b) b) aftaler om levering af tjenesteydelser, 
såfremt disse udelukkende skal præsteres i 
et andet land end det, hvor forbrugeren har 
sin bopæl.

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at erstatte ordlyden af artikel 5 i den af 
Kommissionen foreslåede form med ordlyden af artikel 5 i Rom-konventionen. Det er 
nødvendigt at overtage konventionens artikel, fordi der er en risiko for, at Kommissionens 
forslag vil få uheldige følger for navnlig små og mellemstore virksomheder. Man kan ikke 
forvente, at de små og mellemstore virksomheder øger deres grænseoverskridende aktiviteter, 
hvis de skal indgå deres aftaler med forbrugere fra andre medlemsstater udelukkende i 
henhold til disse staters lovgivning. De små og mellemstore virksomheder råder ikke over de 
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økonomiske og personalemæssige ressourcer, der er nødvendige hertil, hvilket ville resultere 
i, at målet for det indre marked om fremme af grænseoverskridende aktiviteter undergraves. 
Hvis Kommissionen havde foretaget en konsekvensanalyse af forslaget til forordning, havde 
man kunnet identificere disse ulemper. Da der ikke er foretaget en sådan analyse, bør artikel 
5 i Rom-konventionen indarbejdes i forordningen.

Ændringsforslag af Piia-Noora Kauppi

Ændringsforslag 93
Artikel 5 a (ny)

 Artikel 5a
For at artikel 5 finder anvendelse, er det 
ikke tilstrækkeligt, at en erhvervsdrivende
retter sine aktiviteter mod den medlemsstat, 
hvor forbrugeren har sin sædvanlige 
bopæl, eller mod flere medlemsstater, 
heriblandt forbrugerens domicilland, der 
skal også være indgået en kontrakt som led 
i disse aktiviteter. Når det skal fastslås, om 
den erhvervsdrivende ved hjælp af 
elektroniske midler retter sine aktiviteter 
mod den medlemsstat, hvor forbrugeren 
har sin sædvanlige bopæl, må der kun 
tages hensyn til positiv adfærd fra den 
erhvervsdrivendes side. Alene det forhold, 
at der er adgang til den erhvervsdrivendes 
netsted på internettet, at der kan indgås 
fjernkontrakter på dette netsted, og at der 
faktisk er indgået en fjernkontrakt, uanset 
hvordan det er sket, bør ikke i sig selv være 
tilstrækkeligt til at udgøre den nødvendige 
målretning fra den erhvervsdrivendes side.
I den forbindelse bør det sprog eller den 
valuta, der benyttes på internetsiden, ikke
være relevant.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel bidrager til at skabe retssikkerhed og sikrer ligevægten mellem virksomheder, 
der leverer tjenesteydelser over grænserne, og forbrugere, der køber over grænserne. Artikel 
5 bør kun omfatte proaktiv adfærd fra tjenesteyderens side, der går forud for aftalens 
indgåelse, f.eks. ved en specifik opfordring til forbrugeren i et andet EU-land eller gennem 
målrettet reklame.
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Ændringsforslag af Cristian Dumitrescu

Ændringsforslag 94
Artikel 7

Artikel 7

Aftaler indgået af en mellemmand
Artikel 7

Frivilligt agentur
1. Har parterne ikke aftalt lovvalg i 
overensstemmelse med artikel 3, er aftalen
mellem principalen og mellemmanden 
underlagt loven i det land, hvor 
mellemmanden har sit sædvanlige 
opholdssted, medmindre mellemmanden 
udøver eller skal udøve sin 
hovedvirksomhed i det land, hvor 
principalen har sit sædvanlige opholdssted, 
i hvilket fald dette lands lov finder 
anvendelse. 

1. Aftalen mellem principalen og 
mellemmanden er underlagt den lov, der er 
angivet i artikel 3-6.

2. Det retsforhold, der opstår mellem 
principalen og tredjeland som følge af, at 
mellemmanden har handlet i 
overensstemmelse med sine 
repræsentationsbeføjelser, ud over disse 
beføjelsers rammer eller uden sådanne 
beføjelser, er underlagt loven i det land, 
hvor mellemmanden havde sit sædvanlige 
opholdssted på det tidspunkt, hvor han 
handlede. Dog anvendes loven i det land, 
hvor mellemmanden har handlet, hvis enten 
den principal, på hvis vegne 
mellemmanden handlede, eller 
tredjemanden har sædvanligt opholdssted i 
dette land, eller hvis mellemmanden har 
handlet på børsen eller deltaget i en auktion i 
dette land. 

2. Som mellem principalen og tredjemand er
forekomsten og omfanget af 
mellemmandens beføjelser og følgerne af, 
at mellemmanden udøver eller giver sig ud 
for at udøve sine beføjelser, underlagt loven 
i det land, hvor mellemmanden havde sit 
sædvanlige opholdssted på det tidspunkt, 
hvor han handlede. Dog anvendes loven i det 
land, hvor mellemmanden har handlet, hvis:

a) mellemmanden ikke handlede som led i 
udøvelsen af sit erhverv eller sin 
profession,
b) tredjemand hverken havde eller burde 
have haft kendskab til mellemmandens 
sædvanlige opholdssted, eller
c) hvis mellemmanden har handlet på børsen 
eller deltaget i en auktion.
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I forbindelse med dette stykke anses en 
ansat mellemmand, der handler som led i 
udøvelsen af sin erhvervsmæssige 
virksomhed, men som ikke har noget 
personligt forretningssted, at have sit 
sædvanlige opholdssted dér, hvor den 
principal, som han er tilknyttet, har sit 
forretningssted, forudsat at tredjemand 
havde eller burde have haft kendskab til, at 
mellemmanden er tilknyttet principalens 
virksomhed.

3. Har principalen eller tredjemanden 
ved en skriftlig erklæring, som den anden 
part udtrykkeligt har accepteret, udpeget den 
lov, der skal finde anvendelse på det i stk. 2 
omhandlede retsforhold, finder denne lov 
uanset bestemmelserne i stk. 2 anvendelse 
på deres retsforhold.

3. Har principalen eller tredjemanden 
ved en skriftlig erklæring, som den anden 
part har accepteret, udpeget den lov, der skal 
finde anvendelse på det i stk. 2 omhandlede 
retsforhold, finder denne lov uanset 
bestemmelserne i stk. 2 anvendelse på deres 
retsforhold, forudsat at mellemmanden 
havde eller burde have haft kendskab til, at 
loven udpegedes.

4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 
finder loven i det land, hvor den faste 
ejendom er beliggende, anvendelse på de 
forhold, der er omfattet af stk. 2, i det 
omfang, hvor agenturets genstand er en ret 
over fast ejendom.

4. Den efter stk. 2 udpegede lov finder også 
anvendelse på det retsforhold, der opstår 
mellem mellemmanden og tredjemand som 
følge af, at mellemmanden har handlet i 
overensstemmelse med sine 
repræsentationsbeføjelser, ud over disse 
beføjelsers rammer eller uden sådanne 
beføjelser. 

5. Den efter stk. 2 og 4 udpegede lov finder 
også anvendelse på det retsforhold, der 
opstår mellem mellemmanden og 
tredjemand som følge af, at mellemmanden 
har handlet i overensstemmelse med sine 
repræsentationsbeføjelser, ud over disse 
beføjelsers rammer eller uden sådanne 
beføjelser. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal tage højde for kritik af Kommissionens forslag.

Ændringsforslag af Cristian Dumitrescu

Ændringsforslag 95
Artikel 10, stk. 4
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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

Ændringsforslag af Cristian Dumitrescu

Ændringsforslag 96
Artikel 13

1. Ved overdragelse af en fordring eller 
aftalebestemt subrogation er overdragerens 
og erhververens indbyrdes forpligtelser 
undergivet den lov, som i henhold til denne 
forordning finder anvendelse på aftalen 
mellem overdrageren og erhververen. 

1. Ved overdragelse af en fordring eller
aftalebestemt subrogation er overdragerens 
og erhververens indbyrdes forpligtelser 
undergivet den lov, som i henhold til denne 
forordning finder anvendelse på aftalen 
mellem overdrageren og erhververen. 

2. Den lov, som finder anvendelse på den 
overdragne fordring, afgør spørgsmål om 
fordringens overdragelighed, forholdet 
mellem erhververen og skyldneren eller 
mellem overdrageren og erhververen, 
betingelserne for, at overdragelsen kan gøres 
gældende mod skyldneren, samt spørgsmål 
om, hvorvidt skyldneren er blevet frigjort for 
sine forpligtelser. 

2. Den lov, som finder anvendelse på den 
overdragne fordring, afgør spørgsmål om 
fordringens overdragelighed, forholdet 
mellem erhververen og skyldneren eller 
mellem overdrageren og erhververen, 
betingelserne for, at overdragelsen kan gøres 
gældende mod skyldneren, samt spørgsmål 
om, hvorvidt skyldneren er blevet frigjort for 
sine forpligtelser. 

3. Loven i det land, hvor overdrageren har 
sit sædvanlige opholdssted på 
overdragelsestidspunktet, finder anvendelse 
på spørgsmålet om, hvorvidt overdragelsen 
eller subrogationen kan gøres gældende over 
for tredjemand. 

3. Loven i det land, hvor overdrageren har 
sit sædvanlige opholdssted på tidspunktet 
for overdragelsen eller subrogationen, 
finder anvendelse på spørgsmålet om, 
hvorvidt overdragelsen eller subrogationen 
kan gøres gældende over for tredjemand. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal tage højde for kritik af Kommissionens forslag.
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