
AM\668624DA.doc PE 390.396v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Retsudvalget

23.5.2007 PE 390.396v01-00

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-1

Udkast til betænkning (PE 374.427v01-00)
Cristian Dumitrescu
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalgsregler for kontraktlige 
forpligtelser (Rom I)

Forslag til forordning (KOM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompromisændringsforslag af Cristian Dumitrescu

Kompromisændringsforslag 1
Artikel 5

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

1. Aftaler, som en fysisk person indgår med 
henblik på brug, der må anses at ligge uden 
for hans erhvervsmæssige virksomhed 
("forbrugeren"), med en anden person, der 
handler som led i sin erhvervsvirksomhed 
("den erhvervsdrivende"), er underlagt 
loven i den medlemsstat, hvor forbrugeren 
har sit sædvanlige opholdssted.

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

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

a) den erhvervsdrivende udøver 
erhvervsmæssig virksomhed i den 
medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
sædvanlige opholdssted
b) den erhvervsdrivende bevidst retter 
sådan virksomhed mod denne medlemsstat 
eller mod flere lande, heriblandt denne 
medlemsstat,
og aftalen er indgået som led i denne 
erhvervsvirksomhed.
2a. Et lovvalg i henhold til artikel 3 kan 
ikke føre til fravigelse af den lov, der finder 
anvendelse efter stk. 1.
2b. Den lov, der finder anvendelse på en 
aftale, der indgås mellem en forbruger og 
en erhvervsdrivende, bestemmes på 
grundlag af artikel 3 og 4, når de i stk. 2, 
litra a) og b) fastsatte betingelser ikke er 
opfyldt, eller den erhvervsdrivende på 
tidspunktet for aftalens indgåelse 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. Stk. 1 finder ikke anvendelse på følgende 
aftaler:

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

a) aftaler om levering af tjenesteydelser til 
forbrugere, såfremt disse udelukkende skal 
præsteres i et andet land end det, hvor 
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forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted
b) transportaftaler, bortset fra aftaler om 
pakkerejser som defineret i direktiv 
90/314/EØF af 13. juni 1990

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

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.

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

d) aftaler indgået på et finansielt marked 
og aftaler om køb gennem tegning af 
aktier, obligationer eller andre nyudstedte 
værdipapirer
e) aftaler om ydelse af investeringsservice 
eller levering af finansielle instrumenter 
som omhandlet i direktiv 2004/39/EF.

Or. fr


