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Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 86
Punkt 2a (ny)

2a. Europaparlamentet konstaterar att det inte gjorts någon konsekvensanalys för detta 
förslag till förordning och kräver med hänvisning till det interinstitutionella avtalet 
mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 16 december 2003 om 
bättre lagstiftning1 att kommissionen genomför en konsekvensanalys vid kommande 
lagförslag, där det tas vederbörlig hänsyn till lagstiftningsförslagens ekonomiska och 
administrativa konsekvenser. I annat fall kommer parlamentet att låta genomföra 
konsekvensanalyser för att garantera en bättre kvalitet på lagstiftningen.

Or. de

Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen är kommissionen skyldig att 
genomföra en konsekvensanalys för sina lagstiftningsförslag. Den här kontrollen är 
nödvändig för att man skall kunna förbättra gemenskapslagstiftningens kvalitet, både när det 
gäller tillämpningsområdet och dess innehåll. Parlamentet kan inte längre finna sig i att 
kommissionen lägger fram lagstiftningsförslag utan att först ha analyserat vad de får för 
ekonomiska och administrativa konsekvenser.

  
1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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Förslag till förordning

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Cristian Dumitrescu

Ändringsförslag 87
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. Icke 
desto mindre bör parternas frihet att välja 
tillämplig lag endast gälla till förmån för 
lagstiftningen i en medlemsstat eller 
principer som gemenskapslagstiftaren 
antagit enligt medbeslutandeförfarandet. 
När parterna väljer sådana principer som 
tillämplig lag bör dessa tillämpas utan att 
det påverkar tillämpningen av bindande 
bestämmelser som anges i den lagstiftning 
som är tillämplig i avsaknad av lagval och i 
andra gemenskapsrättsliga instrument.

Or. fr

Motivering

Man bör respektera det klassiska medbeslutandeförfarandet, genom vilket Europaparlamentet 
får möjlighet att kontrollera innehållet i principerna för den tillämpliga materiella rätten.

Ändringsförslag från Edith Mastenbroek

Ändringsförslag 88
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) 

(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) 
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nr 44/2001 bör man dels låta begreppet ”det 
land som verksamheten riktas till” vara ett 
villkor för tillämpningen av 
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”.

nr 44/2001 bör man dels låta begreppet ”det 
land som verksamheten riktas till” vara ett 
villkor för tillämpningen av 
konsumentskyddsregeln, dels se till att 
begreppet tolkas på samma sätt i de båda 
rättsakterna.

Or. en

Ändringsförslag från Edith Mastenbroek

Ändringsförslag 89
Skäl 10a (nytt)

(10a) För att artikel 5 skall kunna 
tillämpas räcker det inte med att en 
ekonomisk aktör riktar sin verksamhet till 
den medlemsstat eller det land där 
konsumenten har sin vanliga vistelseort, 
eller till flera medlemsstater eller länder 
där den staten eller det landet ingår, utan 
dessutom måste ett avtal ha ingåtts inom 
ramen för denna verksamhet. För att 
avgöra om den ekonomiska aktören på 
elektronisk väg riktar sin verksamhet till 
den medlemsstat eller det land där 
konsumenten har sin vanliga vistelseort får 
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enbart den ekonomiska aktörens positiva 
uppträdande beaktas. I detta sammanhang 
bör följande faktorer inte i sig vara 
tillräckliga för att fastställa inriktningen på
den ekonomiska aktörens verksamhet: för 
det första att aktörens webbplats är 
tillgänglig i den medlemsstaten eller det 
landet, för det andra att webbplatsen ger 
möjlighet att ingå distansavtal och för det 
tredje att ett sådant avtal faktiskt har 
ingåtts på ett eller annat sätt. Därvid är det 
språk eller den valuta som används på en 
webbplats ingen relevant faktor.

Or. en

Ändringsförslag från Cristian Dumitrescu

Ändringsförslag 90
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.

2. Parterna kan också välja att tillämpa 
principer och regler inom den materiella 
avtalsrätten, på villkor att dessa principer 
och regler anges i ett 
gemenskapsinstrument som antagits i 
enlighet med förfarandet i artikel 251 i 
fördraget.

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.

a) 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;

b) bindande bestämmelser i den lagstiftning 
som är tillämplig i avsaknad av lagval 
enligt denna förordning skall fortsätta att 
vara tillämpliga, särskilt i fråga om 
konsumentskyddet.
Tillämpningen av dessa principer och 
regler skall inte påverka tillämpningen av 
andra relevanta bestämmelser i 
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gemenskapslagstiftningen.

Or. fr

Motivering

Genom detta ändringsförslag beaktas ändringsförslagen 41 till 45 och man ser till att det 
klassiska medbeslutandeförfarandet respekteras, vilket ger Europaparlamentet möjlighet att 
kontrollera innehållet i principerna för den tillämpliga materiella rätten. Genom detta 
ändringsförslag återinförs också de rättssäkerhetsvillkor som behövs för en fungerande 
tillämpning av de materiella avtalsrättsliga principer som eventuellt kommer att antas.

Ändringsförslag från Cristian Dumitrescu

Ändringsförslag 91
Artikel 4a (ny)

Artikel 4a
Utan hinder av artiklarna 3 och 4 skall den 
tillämpliga lagstiftningen för fast egendom, 
inbegripet säkerheter för fast egendom, 
vara lagen i det land där egendomen är 
belägen.

Or. fr

Motivering

Principen om belägen saks lag (lex rei sitae), det vill säga lagen i det land där egendomen är 
belägen, tillämpas allmänt. Det är den effektivaste principen när det gäller fast egendom, 
bostad, stadsplanering och egendomssäkerheter.

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 92
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 eller 
hennes yrkesverksamhet eller 
affärsverksamhet och på avtal om kredit för 
sådana prestationer.
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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

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

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.
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 
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 
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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.

4. Denna artikel skall inte tillämpas på
(a) transportavtal,
(b) avtal om utförande av tjänster, om 
tjänsterna skall utföras uteslutande i ett annat 
land än det där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort.

Or. de

Motivering

Mit diesem Änderungsantrag soll der von der Kommission vorgeschlagene Artikel 5 durch 
den Text des Artikel 5 des Übereinkommens von Rom ersetzt werden. Die Übernahme des 
Artikels des Übereinkommens ist erforderlich, weil zu befürchten ist, dass insbesondere 
KMUs von dem Kommissionsvorschlag benachteiligt werden.Vom Mittelstand kann nicht 
erwartet werden, dass er seine grenzüberschreitenden Aktivitäten erhöht, wenn er seine 
Verträge mit Verbrauchern aus anderen Mitgliedstaaten ausschließlich nach dem Recht 
dieser Staaten abschließen muss. Die hierfür erfoderlichen finanziellen und personellen 
Mittel stehen KMUs nicht zur Verfügung, was dazu führen würde, dass die 
binnenmarktpolitisch gewünschte Ermutigung zur grenzüberschreitenden Tätigkeit 
fehlschlägt. Diese Nachteile hätten in einer Folgenabschätzung der Kommission zu dem
Verordnungsvorschlag ermittelt werden können. Da eine entsprechende Überprüfung 
unterblieb, ist es angebracht, Artikel 5 des Übereinkommens von Rom in die Verordnung 
überzuführen.

Ändringsförslag från Piia-Noora Kauppi

Ändringsförslag 93
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a
För att artikel 5.2 skall kunna tillämpas 
räcker det inte med att en näringsidkare 
riktar sin verksamhet till den medlemsstat 
där konsumenten har sin vanliga vistelseort 
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eller till flera medlemsstater där den staten 
ingår, utan dessutom måste ett avtal ha 
ingåtts inom ramen för denna verksamhet. 
För att avgöra om näringsidkaren på 
elektronisk väg riktar sin verksamhet till 
den medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort får enbart 
näringsidkarens positiva uppträdande 
beaktas; att näringsidkarens webbplats är 
tillgänglig i den medlemsstaten, att 
webbplatsen ger möjlighet att ingå 
distansavtal och att ett sådant avtal faktiskt 
har ingåtts på ett eller annat sätt får i sig 
inte vara tillräckligt för att fastställa 
inriktningen på näringsidkarens 
verksamhet. Därvid är det språk eller den 
valuta som används på en webbplats ingen 
relevant faktor.

Or. en

Motivering

Den här artikeln bidrar till att skapa rättssäkerhet och balans mellan de företag som 
tillhandahåller gränsöverskridande tjänster och konsumenter som handlar över gränserna. 
Artikel 5 bör bara gälla om avtalet föregicks av aktivt uppträdande för en tjänsteleverantörs 
räkning, t.ex. en särskild inbjudan till en konsument i ett annat EU-land eller riktad reklam.

Ändringsförslag från Cristian Dumitrescu

Ändringsförslag 94
Artikel 7

Avtal som sluts av en mellanman Frivilligt agenturavtal och fullmakt
1. I avsaknad av lagval enligt artikel 3 skall
avtal mellan huvudmannen och 
mellanmannen vara underkastade lagen i det 
land där mellanmannen har sin vanliga 
vistelseort, om inte mellanmannen bedriver 
eller skall bedriva sin huvudsakliga 
verksamhet i det land där huvudmannen 
har sin vanliga vistelseort, i vilket fall lagen 
i det landet skall tillämpas.

1. Avtal mellan huvudmannen och 
mellanmannen skall vara underkastade den 
lag som anges i artiklarna 3–6.

2. Det rättsförhållande som uppstår mellan 
huvudmannen och tredje man till följd av att 

2. Precis som mellan huvudmannen och 
tredje man skall förekomsten och 
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mellanmannen har handlat inom ramen 
för sin behörighet, överskridit sin 
behörighet eller agerat utan behörighet, 
skall vara underkastat lagen i det land där 
mellanmannen hade sin vanliga vistelseort 
vid den tidpunkt då denne agerade. 
Emellertid tillämpas lagen i det land där 
mellanmannen har agerat om antingen den 
huvudman på vars vägnar mellanmannen 
har agerat eller tredje man har sin vanliga 
vistelseort i detta land eller om
mellanmannen har handlat på börsen eller 
deltagit i en auktion.

omfattningen av mellanmannens 
behörighet och följderna av att 
mellanmannen har handlat eller utgett sig 
för att handla inom ramen för sin 
behörighet vara underkastade lagen i det 
land där mellanmannen hade sin vanliga 
vistelseort vid den tidpunkt då denne 
agerade. Emellertid tillämpas lagen i det 
land där mellanmannen har agerat om 

(a) mellanmannen har handlat inom ramen 
för sin affärs- eller yrkesverksamhet,
(b) tredje man varken kände till eller borde 
ha känt till mellanmannens vanliga 
vistelseort, eller
(c) mellanmannen har handlat på börsen 
eller deltagit i en auktion.

I enlighet med denna punkt skall en 
anställd mellanman som handlar inom 
ramen för sin yrkesverksamhet men som 
inte har någon egen affärsrörelse anses ha 
sin vanliga vistelseort där den affärsrörelse
till vars huvudman han eller hon är knuten 
är belägen, detta under förutsättning att 
tredje man kände till eller borde ha känt till 
att mellanmannen var knuten till 
huvudmannens affärsrörelse.

3. Om huvudmannen eller tredje man 
skriftligen har utpekat den lag som skall 
tillämpas på det förhållande som avses i 
punkt 2 och motparten uttryckligen har 
godtagit detta, skall denna lag tillämpas utan 
hinder av bestämmelserna i den punkten.

3. Om huvudmannen eller tredje man 
skriftligen har utpekat den lag som skall 
tillämpas på det förhållande som avses i 
punkt 2 och motparten har godtagit detta, 
skall denna lag tillämpas utan hinder av 
bestämmelserna i den punkten, detta under 
förutsättning att tredje man kände till eller 
borde ha känt till att lagen utpekats.

4. Utan hinder av bestämmelserna i 
punkterna 2 och 3 skall, i den mån 
agenturavtalet och fullmakten avser en 
sakrätt i fast egendom, lagen i det land där 
den fasta egendomen är belägen tillämpas 
på de förhållanden som omfattas av 
punkt 2.
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4. Den lag som anges i punkt 2 skall också 
tillämpas på förhållandet mellan 
mellanmannen och tredje man till följd av att 
mellanmannen har handlat inom ramen för 
sin behörighet, överskridit sin behörighet 
eller agerat utan behörighet.

5. Den lag som anges i punkterna 2–4 skall 
också tillämpas på förhållandet mellan 
mellanmannen och tredje man till följd av att 
mellanmannen har handlat inom ramen för 
sin behörighet, överskridit sin behörighet 
eller agerat utan behörighet.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att ta hänsyn till den kritik som har framförts mot 
kommissionens förslag.

Ändringsförslag från Cristian Dumitrescu

Ändringsförslag 95
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.

Or. fr

Ändringsförslag från Cristian Dumitrescu

Ändringsförslag 96
Artikel 13

1. Förpliktelserna mellan överlåtaren och 
förvärvaren respektive mellan 
huvudgäldenären och den som genom 
subrogation har trätt i dennes ställe, är 
underkastade den lag som enligt denna 
förordning är tillämplig på avtalet mellan 
dem.

1. Förpliktelserna mellan överlåtaren och 
förvärvaren respektive mellan 
huvudgäldenären och den som genom 
subrogation har trätt i dennes ställe, är 
underkastade den lag som enligt denna 
förordning är tillämplig på avtalet mellan 
dem.

2. Den lag som är tillämplig på den 
överlåtna fordringen skall reglera 

2. Den lag som är tillämplig på den 
överlåtna fordringen skall reglera 
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fordringens överlåtbarhet, en förvärvares 
eller huvudgäldenärs förhållande till en 
gäldenär, de förutsättningar under vilka 
överlåtelsen eller subrogationen kan göras 
gällande mot gäldenären och frågan om en 
prestation av gäldenären befriar denne från 
sina förpliktelser.

fordringens avtals- och lagenliga 
överlåtbarhet, en förvärvares eller 
huvudgäldenärs förhållande till en gäldenär, 
de förutsättningar under vilka överlåtelsen 
eller subrogationen kan göras gällande mot 
gäldenären och frågan om en prestation av 
gäldenären befriar denne från sina 
förpliktelser.

3. Frågan om överlåtelsen eller 
subrogationen kan göras gällande mot tredje 
man skall avgöras enligt lagen i det land där 
överlåtaren eller huvudgäldenären hade sin 
vanliga vistelseort vid tidpunkten för 
överlåtelsen eller överföringen.

3. Frågan om överlåtelsen eller 
subrogationen kan göras gällande mot tredje 
man skall avgöras enligt lagen i det land där 
överlåtaren eller huvudgäldenären hade sin 
vanliga vistelseort vid tidpunkten för 
överlåtelsen eller subrogationen.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att ta hänsyn till den kritik som har framförts mot 
kommissionens förslag.
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