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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns 
skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa 
förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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1 Ännu ej offentliggjort i EUT.

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (Rom I)
(KOM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0650)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 61 c och artikel 67.5 i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0441/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
(A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 7
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(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. 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 krav 
uppfylls till exempel av 
UNIDROIT-principerna för 
internationella kommersiella avtal. 

Motivering

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

Ändringsförslag 2
Skäl 11

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

(11) När det gäller individuella 
anställningsavtal bör lagvalsregeln göra det 
möjligt att fastställa 
anställningsförhållandets 
”gravitationscentrum”, oavsett alla yttre 
tecken. Denna förordning 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.

Motivering

Den ursprungliga ordalydelsen (”regel”) är för snäv och inte helt tydlig.

Ändringsförslag 3
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Artikel 2

Den lag som anvisas i denna förordning 
skall tillämpas även om det är lagen i en 
icke-medlemsstat.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 4
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.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget till skäl 7 är att klargöra denna bestämmelse.

Det förefaller dessutom olämpligt att i denna förordning indirekt hänvisa till den 
gemensamma referensramen, som ännu inte existerar, särskilt med tanke på att det är oklart 
hur denna ram för avtalsvillkor kommer att gestaltas och på vilken rättslig grund den kommer 
att antas.

Ändringsförslag 5
Artikel 4, punkt 1

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.

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

b) Tjänsteavtal skall vara underkastade 
lagen i det land där tjänsteleverantören 
har sin vanliga vistelseort.
c) Transportavtal skall vara underkastade 
lagen i det land där transportören har sin 
vanliga vistelseort.
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d) Avtal som avser sakrätt i fast egendom 
eller nyttjanderätt till fast egendom skall 
vara underkastade lagen i 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.

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.

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

Motivering

Kommissionens förslag är alltför strikt och ger inte tillräckligt utrymme för juridisk 
handlingsfrihet. Det rimmar också illa med lagvalsreglerna för länder utanför EU, vilket är 
olämpligt med tanke på den internationella harmoniseringen av lagvalsregler. 
Ändringsförslagen till artikel 4 är för övrigt utformade på samma sätt som motsvarande 
bestämmelser i Rom II såsom ändrade av parlamentet vid första behandlingen för att skapa
en lämplig balans mellan en strikt bestämmelse och utrymme för eget skön. Detta uppnås 
genom att det fastställs en grundregel i artikel 4.1 som åtföljs av en rad presumtioner i 
punkterna 1a och 1ab och en undantagsbestämmelse i punkt 2.

Dessutom behövs ingen särskild bestämmelse om franchiseavtal.

Ändringsförslag 6
Artikel 4, punkt 1a (ny)

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.
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Ändringsförslag 7
Artikel 4, punkt 1b (ny)

1b. Avtal skall framför allt antas ha 
närmast anknytning enligt följande:
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Ändringsförslag 8
Artikel 4, punkt 1b, led a (nytt)

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

Ändringsförslag 9
Artikel 4, punkt 1b, led b (nytt)

(b) Tjänsteavtal skall antas ha närmast 
anknytning till det land där 
tjänsteleverantören har sin vanliga 
vistelseort.

Ändringsförslag 10
Artikel 4, punkt 1b, led c (nytt)

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

Ändringsförslag 11
Artikel 4, punkt 1b, led d (nytt)

(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.

Ändringsförslag 12
Artikel 4, punkt 1b, led e (nytt)
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(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 hyresvärden har sin vanliga 
vistelseort, förutsatt att hyresgästen är en 
fysisk person som har sin vanliga 
vistelseort i samma land.

Ändringsförslag 13
Artikel 4, punkt 1b, led f (nytt)

(f) Avtal som avser immateriell eller 
industriell äganderätt skall antas ha 
närmast anknytning till det land där den 
som överför eller upplåter rättigheterna 
har sin vanliga vistelseort.

Ändringsförslag 14
Artikel 4, punkt 1b, led g (nytt)

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

Ändringsförslag 15
Artikel 4, punkt 1b, led h (nytt)

(h) Försäkringsavtal skall antas ha 
närmast anknytning till det land där den 
försäkrade risken är belägen.

Motivering

Det förefaller lämpligt att införa en särskild presumtion för försäkringsavtal. 
Försäkringsavtal är visserligen en del av obligationsrätten och kan i likhet med tjänsteavtal 
anses omfattas av tillämpningsområdet för artikel 4.1ab b. Detta skulle emellertid inte vara 
särskilt användbart eftersom man genom att föreskriva lagen i det land där 
försäkringsgivaren bor som tillämplig lag skulle åsidosätta intressena hos försäkringsavtalets 
svagare part och detta skulle strida mot vad som redan är allmän praxis för avtal där en risk 
som är belägen inom EU försäkras. Platsen för den försäkrade risken, vilken regleras 
specifikt genom EU:s direktiv, bör därför tas med som ett element som visar att det finns en 
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särskilt nära koppling mellan försäkringsavtal och lagen i ett visst land.

Ändringsförslag 16
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 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.

Motivering

Kommissionens förslag är alltför strikt och ger inte tillräckligt utrymme för juridisk 
handlingsfrihet. Det rimmar också illa med lagvalsreglerna för länder utanför EU, vilket är 
olämpligt med tanke på den internationella harmoniseringen av lagvalsregler. 
Ändringsförslagen till artikel 4 är för övrigt utformade på samma sätt som motsvarande 
bestämmelser i Rom II såsom ändrade av parlamentet vid första behandlingen för att skapa 
en lämplig balans mellan en strikt bestämmelse och utrymme för eget skön. Detta uppnås 
genom att det fastställs en grundregel i artikel 4.1 som åtföljs av en rad presumtioner i 
punkterna 1a och 1ab och en undantagsbestämmelse i punkt 2.

Dessutom behövs ingen särskild bestämmelse om franchiseavtal.

Ändringsförslag 17
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a – Obligatoriska 
försäkringsavtal

Den tillämpliga lagen på obligatoriska 
försäkringsavtal skall vara lagen i det 
land som föreskriver skyldighet att teckna 
försäkring.

Motivering

Det saknas särskilda regler för försäkringsavtal som tecknas på grundval av en lagstadgad 
skyldighet att teckna försäkring. Obligatoriska försäkringar omfattas av bestämmelserna om 
allmän ordning i det land som av hänsyn till allmänintresset har föreskrivit
försäkringsskyldighet. Dessa bestämmelser innehåller vanligtvis rättsliga krav för 
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försäkringsavtalets utformning, omfattning och innehåll. Försäkringsavtalen måste följa 
dessa bestämmelser för att uppfylla de rättsliga kraven. Detta kan bara garanteras genom att 
man låter obligatoriska försäkringsavtal omfattas helt av lagen i det land som föreskriver 
skyldighet att teckna försäkring. Det finns inget utrymme för avtalsparterna att välja lag.
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Ändringsförslag 18
Artikel 6, punkt 1

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 3 
skall parternas val av tillämplig lag i ett 
individuellt anställningsavtal inte medföra 
att den anställde berövas det skydd som 
tillförsäkras honom eller henne enligt 
tvingande regler i den lag som enligt denna 
artikel skulle tillämpas om inget lagval 
gjorts.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 19
Artikel 6, punkt 2, inledningen

2. I avsaknad av lagval enligt artikel 3 skall 
individuella anställningsavtal vara 
underkastade

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 20
Artikel 6, punkt 2, led a
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(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,

Motivering

Artikel 6 har omstrukturerats så att det införs ett trestegssystem för individuella 
anställningsavtal. Enligt EG-domstolens rättspraxis i fråga om Bryssel I-förordningen bör 
huvudregeln ange lagen på den plats där arbetet faktiskt utförs (locus laboris). Den regel som 
kommer i andra hand (lagen i det land ”från vilket” den anställde vanligtvis utför sitt arbete) 
omfattar exempelvis kabinpersonal. Den regel som kommer i tredje hand anger sedan lagen 
på den plats där företaget är beläget för de fall då de andra båda reglerna inte kan tillämpas. 
Slutligen medger punkt 3 att lagen i ett annat land får tillämpas om det framgår av de 
samlade omständigheterna att det individuella anställningsavtalet har väsentligt närmare 
anknytning till det landet.

Ändringsförslag 21
Artikel 6, punkt 2, led aa

(aa) lagen i det land från vilket
arbetstagaren vid fullgörande av avtalet 
vanligtvis utför sitt arbete, om 
arbetstagaren inte vanligtvis utför sitt 
arbete i ett bestämt land.

Ändringsförslag 22
Artikel 6, punkt 2, led ab, första stycket (nytt)



PE 374.427v01-00 16/19 PR\619636SV.doc

SV

(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 
specifika uppgifter i utlandet.

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 23
Artikel 6, punkt 2, led ab, andra stycket (nytt)

Utstationering till ett annat land för en 
längre tid än ett år skall inte antas utgöra 
tillfällig anställning enligt denna 
bestämmelse och utstationering till ett 
annat land för en längre tid än två år 
skall inte betraktas som tillfällig 
anställning enligt denna bestämmelse.

Motivering

Denna bestämmelse är avsedd att öka rättssäkerheten. Den tidsrymd som föreslås avspeglar 
bestämmelserna om utstationering av arbetstagare i förordning (EEG) nr 1408/71.

Ändringsförslag 24
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 inte 
gälla, om det framgår av de samlade 
omständigheterna att det individuella 
anställningsavtalet har väsentligt närmare 
anknytning till ett annat land. Avtalet skall i 
så fall vara underkastat lagen i det landet.

Motivering
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Det är nödvändigt att göra det helt entydigt att det rör sig om individuella anställningsavtal 
och inte kollektivavtal. Tillägget av adverbet ”väsentligt” förstärker trestegssystemet i 
artikel 6.2.

Ändringsförslag 25
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.

Motivering

Begreppet tvingande regler har en mer begränsad och specifik innebörd än i exempelvis 
artikel 6 om anställningsavtal. I den artikeln, och i artiklarna 3.5 och 10.4, avses 
internationellt tvingande regler. Det bör därför klargöras att definitionen i punkt 1 endast 
hänvisar till artikel 6 och till internationellt tvingande regler. ”Avgörande” har ersatts av 
”nödvändiga” eftersom det sistnämnda förefaller mer objektivt och är vanligare i 
lagstiftning.

Ändringsförslag 26
Artikel 8, punkt 3

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.

utgår

Motivering

Tyskland, Irland, Lettland, Luxemburg, Portugal, Slovenien och Förenade kungariket 
lämnade in en reservation mot motsvarande bestämmelse i Romkonventionen. Den 
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skönsmässiga karaktären, osäkerheten kring de kriterier som används och den potentiella 
bredden anses också kunna minska rättssäkerheten och uppmuntra spekulativa försök att 
kringgå avtalsförpliktelserna. Därigenom ökar osäkerheten och risken för de ekonomiska 
aktörerna och kostnaderna blir högre.

Ändringsförslag 27
Artikel 18, punkt 1, stycke 2

Om avtalet ingås i samband med 
verksamheten vid en filial, agentur eller 
annat verksamhetsställe eller om 
prestationen skall fullgöras från ett sådant 
verksamhetsställe skall dock det 
verksamhetsstället anses som vanlig 
vistelseort.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 28
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 eller antagandet av rättsakter 
utfärdade av Europeiska gemenskapernas 
institutioner som

(a) på särskilda områden fastställer 
lagvalsregler för avtalsförpliktelser; en 
förteckning över sådana gällande rättsakter 
finns i bilaga 1,

(a) på särskilda områden fastställer 
lagvalsregler för avtalsförpliktelser; en 
förteckning över vissa 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,

(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.

(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 skall tillämpas 
enligt de internationellt privaträttsliga 
reglerna.

Motivering
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När det gäller led a är förteckningen i bilaga I inte uttömmande, vilket bör avspeglas i 
bestämmelsens ordalydelse.

Led c har anpassats efter motsvarande bestämmelse i förslaget till Rom II-förordning såsom 
ändrad av parlamentet vid första behandlingen.

Ändringsförslag 29
Artikel 23, punkt 2a (ny)

2a. En stat där olika territoriella enheter 
har sina egna rättsregler för 
utomobligatoriska förpliktelser behöver 
inte tillämpa denna förordning vid 
lagkonflikter enbart mellan lagarna i 
sådana enheter.

Motivering

Denna bestämmelse har hämtats från förslaget till Rom II-förordning som prövades av 
parlamentet och rådet vid första behandlingen. Bestämmelsen ger medlemsstater som består 
av flera jurisdiktioner möjlighet att själva besluta om de skall anta bestämmelser som 
utformats enligt gemenskapslagstiftningen för att hantera rent interna förhållanden.

Ändringsförslag 30
Artikel 24, stycke 3

Den skall tillämpas på avtalsförpliktelser 
som uppstår efter det att den har börjat 
tillämpas. Den skall dock tillämpas på
avtalsförpliktelser som uppstått innan 
förordningen började tillämpas när 
bestämmelserna i förordningen innebär 
att man tillämpar samma lag som den 
som skulle ha varit tillämplig enligt 
Romkonventionen från 1980.

Den skall tillämpas på avtalsförpliktelser 
som uppstår efter det att den har börjat 
tillämpas. 

Motivering

Av princip bör lagstiftningen inte gälla retroaktivt. Den här bestämmelsen tycks göra det hela 
onödigt komplicerat och skulle bidra till att underminera rättssäkerheten.

Ändringsförslag 31
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Bilaga I

– Direktiv om återlämnande av 
kulturföremål som olagligen förts bort från 
en medlemsstats territorium 
(direktiv 93/7/EEG av den 15 mars 1993)

– Direktiv om återlämnande av 
kulturföremål som olagligen förts bort från 
en medlemsstats territorium 
(direktiv 93/7/EEG av den 15 mars 1993)

– Direktiv om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster 
(direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996)

– Direktiv om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster 
(direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996)

– Andra direktivet om annan direkt 
försäkring än livförsäkring 
(direktiv 88/357/EEG av den 22 juni 1988 
i dess ändrade lydelse enligt direktiven 
92/49/EEG och 2002/13/EG)
– Andra livförsäkringsdirektivet 
(direktiv 90/619/EEG av den 
8 november 1990 i dess ändrade lydelse 
enligt direktiv 92/96/EEG och 
2002/12/EG)

Motivering

Oberoende av det faktum att andra livförsäkringsdirektivet har upphävts och ersatts av 
direktiv 2002/83/EG bör de sista två strecksatserna strykas.

Försäkringsavtal som täcker risker som är belägna inom EU bör omfattas av de allmänna 
bestämmelserna om omständigheter som knyter avtalet till en viss lag. Försäkringssektorn
och dess kunder utanför konsumentsegmentet skulle gynnas av bättre lagvalsmöjligheter. Ett 
noggrant val av tillämplig lag för avtal skulle göra det möjligt att erbjuda identiska produkter 
i hela Europa eftersom behovet av att utveckla separata produkter för varje marknad då i hög 
grad undanröjs. Problem på det här området har tidigare avskräckt försäkringsbolag från att 
i större utsträckning utnyttja friheten att tillhandahålla tjänster för något annat än att 
försäkra större risker. När det gäller valet av tillämplig lag är det i allmänhet bara 
konsumenter som behöver skyddas, liksom försäkringssektorn. Företag och egenföretagare 
har tillräcklig affärserfarenhet för att förstå vilka risker de tar när de bedriver verksamhet 
utanför hemlandets rättssystem eller för att känna igen när de behöver juridisk rådgivning.
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MOTIVERING

Syftet med förslaget till förordning (Rom I) är att omvandla 1980 års Romkonvention till ett 
gemenskapsinstrument och att ändra den om det behövs.

Även om behovet av att anta en förordning har ifrågasatts på vissa håll anser föredraganden att 
det är värt besväret av följande skäl: a) en förordning är lättare att ändra än en konvention 
eftersom den är en del av gemenskapens regelverk och går snabbare att utöka till att omfatta 
nya medlemsstater, b) möjligheten att hänvisa till domstolens förhandsavgöranden säkras 
(jfr Belgiens fördröjning när det gäller genomförandet av protokollen till Romkonventionen om
domstolens tolkning av konventionen), c) en förordning erbjuder ett enda instrument som är 
direkt bindande för nationella domstolar, medan det för ratificering av en internationell 
konvention i många länder krävs att det antas nationell lagstiftning för att göra konventionen 
bindande i den inhemska lagstiftningen. Den enda nackdelen är att förordningen inte kommer 
att gälla Danmark. Förhoppningsvis kommer Förenade kungariket att komma över sin första 
motvilja och i slutändan delta i antagandet av förordningen.

Föredraganden konstaterar emellertid att många bestämmelser i förslaget till förordning är nya 
jämfört med Romkonventionen. Föredraganden är säker på att dessa kommer att diskuteras 
ingående i utskottet och förbehåller sig rätten att lägga fram ändringsförslag mot bakgrund av 
dessa diskussioner och de förslag som lämnas in.

Ändringsförslagen i det här betänkandet är avsedda att förbättra kommissionens förslag mot 
bakgrund av de olika förslag som har lämnats till föredraganden och i syfte att skapa mer 
överensstämmelse med Rom II-projektet i dess nuvarande form. Föredraganden har framför 
allt koncentrerat sig på vissa avgörande bestämmelser, som artikel 4 (Tillämplig lag i avsaknad 
av parternas lagval) och artikel 6 (Individuella anställningsavtal), där hon förespråkar en 
lösning som ligger närmare den som parlamentet antog vid första behandlingen av Rom II och 
lagvalsreglerna i jurisdiktioner utanför EU. Föredraganden har också försökt att skilja mellan 
internt och internationellt tvingande regler genom att ändra artikel 8 eftersom de olika 
hänvisningarna till ”tvingande regler” i artiklarna 3.5 och 6.1, artikel 8 och artikel 10.1 kan 
skapa förvirring.

Föredraganden har också försökt att ta hänsyn till försäkringsbranschens intressen, vilket bör 
leda till påtagliga fördelar för den inre marknadens funktion på försäkringsområdet.

Slutligen konstaterar föredraganden att det finns en mängd skillnader mellan de olika 
språkversionerna av kommissionens förslag, men hon är säker på att dessa kommer att 
undanröjas av parlamentets och rådets språkjurister under förfarandets gång.
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