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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes 
af de berørte tekniske tjenestegrene.
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1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalgsregler for 
kontraktlige forpligtelser (Rom I)
(KOM(2005)0650 – C6–0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet –
(KOM(2005)0650)1,

der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og –
artikel 61, litra c) og artikel 67, stk. 5 (C6-0441/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,–

der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes –
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0000/2006),

godkender Kommissionens forslag som ændret;1.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 2.
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.3.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 7
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(7) Parternes frihed til at aftale, hvilken lov 
der skal finde anvendelse, bør udgøre 
hjørnestenen i lovvalgsregelsystemet for 
kontraktlige forpligtelser.

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 2
Betragtning 11

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

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

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd er for snæver ("regel") og ikke helt klar.

Ændringsforslag 3
Artikel 2
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Den lov, som udpeges efter denne 
forordning, finder anvendelse, selv om det 
ikke er en medlemsstats lov.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 4
Artikel 3, stk. 2, afsnit 1

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

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

Begrundelse

Den ændrede betragtning 7 skal gøre denne bestemmelse klarere.

Det synes desuden ikke at være ønskværdigt, at der i denne forordning indirekte henvises til 
den fælles referenceramme, der ikke findes endnu, navnlig da det er uklart, hvilken form 
denne ramme for aftalevilkår vil antage, og på hvilket retsgrundlag den vil blive vedtaget.

Ændringsforslag 5
Artikel 4, stk. 1

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

1. Har parterne ikke aftalt lovvalg i 
overensstemmelse med artikel 3, er aftalen 
underlagt loven i det land, som den har 
størst tilknytning til.

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

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

(c) transportaftaler er underlagt loven i 
det land, hvor transportøren har sit 
sædvanlige opholdssted
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(d) aftaler vedrørende en ret over fast 
ejendom eller en brugsret til fast ejendom 
er underlagt loven i det land, hvor 
ejendommen er beliggende

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

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

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

Begrundelse

Kommissionens forslag er alt for restriktivt og åbner ikke tilstrækkelig mulighed for, at der 
kan udøves et administrativt skøn. Det er også ude af trit med lovvalgsreglerne i lande uden 
for EU, hvilket er uheldigt med tanke på den internationale harmonisering af lovvalgsregler. 
Ændringsforslagene til artikel 4 er desuden udformet på samme måde som de tilsvarende 
bestemmelser i Rom II, der ændredes af Parlamentet ved førstebehandlingen for at skabe en 
ordentlig balance mellem restriktive bestemmelser og muligheder for skøn. Dette opnås ved at 
fastsætte en grundlæggende bestemmelse i artikel 4, stk. 1, der efterfølges af en række 
formodninger i stk. 1a og 1ab og en undtagelsesbestemmelse i stk. 2.

Der er desuden ikke behov for en særlig bestemmelse om franchiseaftaler.

Ændringsforslag 6
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)
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1a. Det formodes, at aftalen har størst
tilknytning til det land, hvor den part, der 
præsterer den karakteristiske ydelse, har 
sit sædvanlige opholdssted på tidspunktet 
for aftalens indgåelse.

Ændringsforslag 7
Artikel 4, stk. 1 b (nyt)

1b. Aftaler formodes navnlig at have 
størst tilknytning som følger:

Ændringsforslag 8
Artikel 4, stk. 1 b, litra a (nyt)

a) købsaftaler formodes at have størst
tilknytning til det land, hvor sælger har sit 
sædvanlige opholdssted

Ændringsforslag 9
Artikel 4, stk. 1 b, litra b (nyt)

b) tjenesteydelsesaftaler formodes at have 
størst tilknytning til det land, hvor 
tjenesteyderen har sit sædvanlige 
opholdssted 

Ændringsforslag 10
Artikel 4, stk. 1 b, litra c (nyt)

c) transportaftaler formodes at have størst
tilknytning til det land, hvor 
transportøren har sit sædvanlige 
opholdssted 

Ændringsforslag 11
Artikel 4, stk. 1 b, litra d (nyt)
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d) aftaler vedrørende en ret over fast 
ejendom eller en brugsret til fast ejendom 
formodes at have størst tilknytning til det 
land, hvor ejendommen er beliggende 

Ændringsforslag 12
Artikel 4, stk. 1 b, litra e (nyt)

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

Ændringsforslag 13
Artikel 4, stk. 1 b, litra f (nyt)

f) aftaler vedrørende intellektuel eller 
industriel ejendomsret formodes at have 
størst tilknytning til det land, hvor 
rettighedsoverdrageren har sit sædvanlige 
opholdssted 

Ændringsforslag 14
Artikel 4, stk. 1 b, litra g (nyt)

g) distributionsaftaler formodes at have 
størst tilknytning til det land, hvor 
distributøren har sit sædvanlige 
opholdssted 

Ændringsforslag 15
Artikel 4, stk. 1 b, litra h (nyt)
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h) forsikringsaftaler formodes at have 
størst tilknytning til det land, hvor den 
forsikrede risiko er beliggende.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at indføje en særlig formodning for forsikringsaftaler. 
Forsikringsaftaler er givetvis en integreret del af obligationsretten og kan i lighed med 
tjenesteydelsesaftaler anses for at falde inden for anvendelsesområdet for artikel 4, stk. 1ab, 
litra b. Dette ville dog ikke være særlig hensigtsmæssigt, fordi man ved at fastlægge, at loven 
i det land, hvor forsikringsgiver har sit opholdssted, skulle finde anvendelse, ville tilsidesætte 
interesserne hos forsikringsaftalens svagere part, og dette ville også stride mod, hvad der 
allerede er gængs praksis for aftaler, hvor en risiko beliggende inden for EU forsikres. 
Beliggenheden af den forsikrede risiko, som er specifikt reguleret ved EU-direktiver, bør 
derfor medtages som et element, der viser, at der er en særlig nær forbindelse mellem en 
forsikringsaftale og loven i et bestemt land.

Ændringsforslag 16
Artikel 4, stk. 2

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

2. Der kan undtagelsesvis ses bort fra 
formodningerne i stk. 1a og 1b, når det af 
samtlige kendte forhold fremgår, at 
aftalen har en åbenbart stærkere 
tilknytning til et andet land.

Begrundelse

Kommissionens forslag er alt for restriktivt og åbner ikke tilstrækkelig mulighed for, at der 
kan udøves et administrativt skøn. Det er også ude af trit med lovvalgsreglerne i lande uden 
for EU, hvilket er uheldigt med tanke på den internationale harmonisering af lovvalgsregler. 
Ændringsforslagene til artikel 4 er desuden udformet på samme måde som de tilsvarende 
bestemmelser i Rom II, der ændredes af Parlamentet ved førstebehandlingen for at skabe en 
ordentlig balance mellem restriktive bestemmelser og muligheder for skøn. Dette opnås ved at 
fastsætte en grundlæggende bestemmelse i artikel 4, stk. 1, der efterfølges af en række 
formodninger i stk. 1a og 1ab og en undtagelsesbestemmelse i stk. 2.

Der er desuden ikke behov for en særlig bestemmelse om franchiseaftaler.
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Ændringsforslag 17
Artikel 5 a (nyt)

Artikel 5a - Obligatoriske 
forsikringsaftaler

Obligatoriske forsikringsaftaler er 
underlagt loven i det land, der foreskriver 
forpligtelsen til at tegne forsikring.

Begrundelse

Der mangler særlige regler for forsikringsaftaler, der indgås på grundlag af en lovbestemt 
forpligtelse til at tegne forsikring. Obligatoriske forsikringsaftaler er underlagt de 
grundlæggende retsprincipper i det land, der af hensyn til almenvellet har foreskrevet 
forpligtelsen til at tegne forsikring. Disse regler omfatter sædvanligvis lovkrav med hensyn til 
forsikringsaftalens form, rækkevidde og indhold. Forsikringsaftaler skal være i 
overensstemmelse med disse regler for at opfylde lovkravene. Dette kan kun sikres ved i fuldt 
omfang at underlægge en obligatorisk forsikringsaftale loven i det land, der foreskriver 
forpligtelsen til at tegne forsikring. Aftaleparterne har ingen mulighed for lovvalg. 

Ændringsforslag 18
Artikel 6, stk. 1

1. Uanset artikel 3 kan parternes aftalte 
lovvalg i arbejdsaftaler ikke medføre, at 
arbejdstageren berøves den beskyttelse, der 
tilkommer ham i medfør af ufravigelige 
regler i den lov, som i henhold til 
bestemmelserne i denne artikel ville finde 
anvendelse i mangel af aftalt lovvalg.

1. Uanset artikel 3 kan parternes aftalte 
lovvalg i individuelle arbejdsaftaler ikke 
medføre, at arbejdstageren berøves den 
beskyttelse, der tilkommer ham i medfør af 
ufravigelige regler i den lov, som i henhold 
til bestemmelserne i denne artikel ville finde 
anvendelse i mangel af aftalt lovvalg.

Begrundelse

Det er nødvendigt at gøre det helt klart, at bestemmelsen omfatter individuelle arbejdsaftaler 
og ikke kollektive aftaler.

Ændringsforslag 19
Artikel 6, stk. 2, indledning

2. Har parterne ikke aftalt lovvalg i 
overensstemmelse med artikel 3, er 
individuelle arbejdsaftaler underlagt:

(Vedrører ikke den danske tekst.)
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 20
Artikel 6, stk. 2, litra a

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

a) loven i det land, hvori arbejdstageren ved 
opfyldelsen af aftalen sædvanligvis udfører 
sit arbejde. 

Begrundelse

Artikel 6 er blevet omstruktureret, således at der indføres et trestrenget system for 
individuelle arbejdsaftaler. I overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers Domstols 
retspraksis om Bruxelles I-forordningen bør hovedreglen angive loven på det sted, hvor 
arbejdet rent faktisk udføres (locus laboris). Den regel, der kommer i anden række (loven i 
det land, "hvorfra" arbejdstageren sædvanligvis udfører sit arbejde), omfatter f.eks. 
kabinepersonale. Den regel, der kommer i tredje række, angiver dernæst loven på det sted, 
hvor virksomheden er beliggende, for så vidt angår de tilfælde, hvor de to ovennævnte 
regelsæt ikke kan anvendes. Sluttelig åbner stk. 3 mulighed for, at loven i et andet land kan 
anvendes, hvis det fremgår, at den individuelle arbejdsaftale har åbenbart stærkere 
tilknytning til dette land.

Ændringsforslag 21
Artikel 6, stk. 2, litra a a (nyt)
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aa) loven i det land, hvorfra 
arbejdstageren ved opfyldelsen af aftalen 
sædvanligvis udfører sit arbejde, hvis 
arbejdstageren ikke sædvanligvis udfører
sit arbejde i et bestemt land

Ændringsforslag 22
Artikel 6, stk. 2, litra a b, afsnit 1 (nyt)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 23
Artikel 6, stk. 2, litra a b, afsnit 2 (nyt)

Udstationering i et andet land i over et år 
formodes ikke at udgøre midlertidig 
beskæftigelse i denne bestemmelses 
forstand, og udstationering i et andet land 
i over to år betragtes ikke som midlertidig 
beskæftigelse i denne bestemmelses 
forstand.

Begrundelse

Denne bestemmelse skal øge retssikkerheden. Det foreslåede tidsrum afspejler 
bestemmelserne om udstationerede arbejdstagere i forordning nr. 1408/71.



PR\619636DA.doc 15/19 PE 374.427v01-00

DA

Ændringsforslag 24
Artikel 6, stk. 3

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

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

Begrundelse

Det er nødvendigt at gøre det helt klart, at det, bestemmelsen omfatter, er individuelle 
arbejdsaftaler og ikke kollektive aftaler. Tilføjelsen af adverbiet "åbenbart" styrker det 
trestrengede system i artikel 6, stk. 2.

Ændringsforslag 25
Artikel 8, stk. 1

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

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

Begrundelse

Begrebet ufravigelige regler har en mere begrænset og specifik betydning end eksempelvis i 
artikel 6 om arbejdsaftaler. Det, der sigtes til i denne artikel og i artikel 3, stk. 5, og artikel 
10, stk. 4, er ufravigelige regler på internt plan. Det bør derfor gøres klart, at definitionen i 
stk. 1 kun henviser til selve artikel 6 og ufravigelige regler på internationalt plan. 
"Afgørende" er blevet erstattet af "nødvendig", da sidstnævnte term synes mere objektiv og er 
mere sædvanlig i lovgivning.

Ændringsforslag 26
Artikel 8, stk. 3
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3. Er retsforholdet nært knyttet til et andet 
land end domslandet, kan dette andet 
lands ufravigelige regler også tillægges 
vægt. Ved afgørelsen af, om sådanne 
regler bør tillægges vægt, tager dommeren 
hensyn til deres karakter og formål i 
overensstemmelse med definitionen i stk. 
1 samt til virkningerne af deres 
anvendelse eller tilsidesættelse for det 
mål, den ufravigelige regel forfølger, 
samt for parterne.

udgår

Begrundelse

Tyskland, Irland, Letland, Luxembourg, Portugal, Slovenien og Det Forenede Kongerige tog 
forbehold over for den tilsvarende bestemmelse i Rom-konventionen. Bestemmelsens 
skønsmæssige karakter, usikkerheden omkring de kriterier, der anvendes, og bestemmelsens 
potentielle bredde menes også at kunne mindske retssikkerheden og fremme spekulative 
forsøg på at omgå kontraktmæssige forpligtelser. Hermed øges usikkerheden og risikoen for 
de økonomiske aktører, og omkostningerne bliver større.

Ændringsforslag 27
Artikel 18, stk. 1, afsnit 2

Er aftalen indgået som led i driften af en 
filial, en afdeling eller ethvert andet 
forretningssted, eller skal den 
karakteristiske ydelse præsteres af et sådant 
forretningssted, gælder dette 
forretningssted som sædvanligt 
opholdssted.

Er aftalen indgået som led i driften af en 
afdeling, et agentur eller ethvert andet 
forretningssted, eller skal den 
karakteristiske ydelse præsteres af et sådant 
forretningssted, gælder dette 
forretningssted som sædvanligt 
opholdssted.

Begrundelse

Denne ændring skaber overensstemmelse mellem ordlyden af artikel 18 og ordlyden af 
Bruxelles I-forordningen (artikel 60, stk. 1). Se også artikel 23 i den fælles holdning 
vedrørende Rom II.

Ændringsforslag 28
Artikel 22
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Denne forordning berører ikke anvendelsen 
eller vedtagelsen af retsakter udstedt af De 
Europæiske Fællesskabers institutioner, 
som:

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

(a) på særlige områder fastsætter 
lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser; 
en liste over sådanne gældende retsakter 
findes i Bilag 1

a) på særlige områder fastsætter 
lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser; 
en liste omfattende visse gældende 
retsakter findes i Bilag 1

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

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

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

c) fastsætter regler, der skal bidrage til det 
indre markeds korrekte funktion, for så
vidt som de ikke kan finde anvendelse i 
forbindelse med lovvalget efter
internationalprivatretlige regler.

Begrundelse

Med hensyn til litra a er listen i bilag 1 ikke udtømmende, hvilket bør afspejles i 
bestemmelsens ordlyd.

Litra c er afpasset efter den tilsvarende bestemmelse i forslaget til Rom II-forordning som 
ændret af Parlamentet ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag 29
Artikel 23, stk. 2 a (nyt)

2a. En stat, i hvilken forskellige 
territoriale enheder har deres egne 
retsregler vedrørende forpligtelser uden 
for kontraktforhold, er ikke forpligtet til 
at anvende denne forordning i tilfælde, 
hvor der alene er tale om valg mellem 
lovene i sådanne enheder.

Begrundelse

Denne bestemmelse er overtaget fra forslaget til Rom II-forordning som behandlet af 
Parlamentet og Rådet ved førstebehandlingen. Bestemmelsen åbner mulighed for, at 
medlemsstater, der består af flere territoriale enheder med hver deres retsregler, selv kan 
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beslutte, om der skal vedtages bestemmelser, der er udformet på grundlag af 
fællesskabsretten, med henblik på regulering af rent interne forhold. 

Ændringsforslag 30
Artikel 24, stk. 3

Den finder anvendelse på kontraktlige 
forpligtelser, der opstår efter 
anvendelsesdatoen. Den finder dog tillige 
anvendelse på kontraktlige forpligtelser 
opstået før anvendelsesdatoen, når dens 
regler fører til anvendelse af samme lov 
som den, der ville have fundet anvendelse 
i henhold til Rom-konventionen af 1980.

Den finder anvendelse på kontraktlige 
forpligtelser, der opstår efter 
anvendelsesdatoen.

Begrundelse

Principielt bør lovgivning ikke have tilbagevirkende kraft. Denne bestemmelse synes at gøre 
tingene unødigt komplicerede og vil kunne undergrave retssikkerheden.

Ændringsforslag 31
Bilag 1

- Direktiv om tilbagelevering af 
kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en 
medlemsstats område (direktiv 93/7/EØF af 
15.3.1993)

- Direktiv om tilbagelevering af 
kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en 
medlemsstats område (direktiv 93/7/EØF af 
15.3.1993)

- Direktiv om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser (direktiv 96/71/EF af 
16.12.1996)

- Direktiv om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser (direktiv 96/71/EF af 
16.12.1996)

-Andet skadesforsikringsdirektiv (direktiv 
88/357/EØF af 22.6.1988, som suppleret 
og ændret ved direktiv 92/49/EØF og 
2002/13/EF)
-Andet livsforsikringsdirektiv (direktiv 
90/619/EØF af 8.11.1990, som suppleret 
og ændret ved direktiv 92/96/EØF og 
2002/12/EF).

Begrundelse

Bortset fra, at andet livsforsikringsdirektiv er ophævet og erstattet af direktiv 2002/83, bør de 
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sidste to led udgå.

Forsikringsaftaler, der dækker risici inden for EU, bør omfattes af de generelle bestemmelser 
om faktorer, der knytter aftalen til en bestemt lov. Forsikringsbranchen og dens kunder uden 
for forbrugersegmentet ville drage fordel af øgede muligheder for lovvalg. Et omhyggeligt 
valg af, hvilken lov der finder anvendelse på aftalerne, ville gøre det muligt at tilbyde 
identiske produkter i hele Europa, og behovet for at udvikle særskilte produkter for hvert 
marked ville i høj grad bortfalde. Problemer på dette område har tidligere afholdt 
forsikringsselskaberne fra i større udstrækning at udnytte friheden til at levere tjenesteydelser 
til andet end dækning af større risici. Når det gælder lovvalg, er det generelt kun forbrugerne, 
der har behov for beskyttelse, samt forsikringsbranchen. Virksomhederne og de selvstændigt 
erhvervsdrivende har tilstrækkelig erhvervserfaring til at forstå de risici, de løber ved at drive 
virksomhed uden for deres hjemlands retssystem, eller at erkende, hvornår de har behov for 
juridisk rådgivning.
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BEGRUNDELSE

Formålet med forslaget til forordning (Rom I) er at omdanne Rom-konventionen af 1980 til et 
fællesskabsinstrument og ændre den om nødvendigt.

Selv om man i visse kredse har draget behovet for at vedtage en forordning i tvivl, er dette 
efter ordførerens opfattelse hensigtsmæssigt af følgende grunde: a) en forordning kan lettere 
ændres end en konvention og kan som del af den gældende fællesskabsret hurtigere udstrækkes 
til nye medlemsstater, b) muligheden af at henvise sager til Domstolen til præjudiciel afgørelse 
sikres (se Belgiens forsinkede gennemførelse af protokollerne til Rom-konventionen om 
Domstolens fortolkning heraf) og c) en forordning vil frembyde et enkelt instrument, der er 
direkte bindende for de nationale domstole, mens ratifikation af en international konvention i 
mange lande nødvendiggør vedtagelse af national lovgivning for at gøre konventionen 
bindende i national lov. Den eneste ulempe er, at forordningen ikke finder anvendelse i 
Danmark. Man må håbe, at Det Forenede Kongerige overvinder sin oprindelige modvilje og i 
sidste ende deltager i vedtagelsen af forordningen.

Når dette er sagt, konstaterer ordføreren, at mange af bestemmelserne i den foreslåede 
forordning er nye i forhold til Rom-konventionen. Ordføreren er overbevist om, at disse vil 
blive drøftet indgående i udvalget og forbeholder sig ret til at stille yderligere ændringsforslag i 
lyset af disse drøftelser og de forslag, hun modtager.

Ændringsforslagene i denne betænkning skal forbedre den tekst, Kommissionen har foreslået, 
på baggrund af de forskellige forslag, ordføreren har modtaget, og med henblik på at skabe 
større overensstemmelse med Rom II-projektet i dets nuværende form. Ordføreren har navnlig 
fokuseret på visse væsentlige bestemmelser som f.eks. artikel 4 (Lovvalg i mangel af aftale 
herom) og artikel 6 (Individuelle arbejdsaftaler), hvor hun slår til lyd for en tilgang, der ligger 
nærmere den, Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen af Rom II, og lovvalgsreglerne i 
lande uden for EU. Ordføreren har også søgt at sondre mellem ufravigelige regler på internt og 
internationalt plan ved at ændre artikel 8, da de forskellige henvisninger til "ufravigelige regler" 
i artikel 3, stk. 5, artikel 6, stk. 1 og artikel 10, stk. 1, kunne skabe uklarhed.

Der er også gjort forsøg på at tage hensyn til forsikringsbranchens interesser, hvilket bør sikre 
håndgribelige fordele med hensyn til den måde, hvorpå det indre marked for forsikring 
fungerer.

Sluttelig konstaterer ordføreren, at der er talrige uoverensstemmelser mellem de forskellige 
sprogversioner af Kommissionens forslag. Ordføreren nærer tillid til, at Parlamentets og Rådets 
jurist-lingvister vil rydde disse uoverensstemmelser af vejen i løbet af proceduren.


