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Amendement 9
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Op 22 december 2000 heeft de Raad 
Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken aangenomen, 
die in de plaats is gekomen van het 
Verdrag van Brussel, voor wat betreft het 
grondgebied van de Unie en tussen alle 
lidstaten behalve Denemarken. Bij 
Besluit 2006/325/EG van de Raad van 
27 april 2006 heeft de Unie een 
overeenkomst met Denemarken gesloten, 
die de toepassing van Verordening (EG) 
nr. 44/2001 in Denemarken verzekert. Het 
Verdrag van Lugano van 1988 werd 
herzien door het Verdrag van Lugano 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken, dat op 30 oktober 2007 werd 
gesloten door de Europese Unie, 
Denemarken en de EVA-staten. De 
continuïteit in de uitlegging van deze 
verdragen en deze verordening moet 
worden gewaarborgd.

(8) Op 22 december 2000 heeft de Raad 
Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken aangenomen, 
die in de plaats is gekomen van het 
Verdrag van Brussel, voor wat betreft het 
grondgebied van de Unie en tussen alle 
lidstaten behalve Denemarken. Met deze 
verordening werd een Europese 
executoriale titel voor niet-betwiste 
schuldvorderingen ingevoerd, om door de 
vaststelling van minimumvoorschriften 
het vrije verkeer van vonnissen, 
schikkingen en authentieke akten in alle 
lidstaten mogelijk te maken, zonder dat in 
de lidstaat van tenuitvoerlegging een 
tussenprocedure voor de erkenning en de 
tenuitvoerlegging moet worden ingesteld.
Bij Besluit 2006/325/EG van de Raad van 
27 april 2006 heeft de Unie een 
overeenkomst met Denemarken gesloten, 
die de toepassing van Verordening (EG) 
nr. 44/2001 in Denemarken verzekert. Het 
Verdrag van Lugano van 1988 werd 
herzien door het Verdrag van Lugano 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken, dat op 30 oktober 2007 werd 
gesloten door de Europese Unie, 
Denemarken en de EVA-staten. De 
continuïteit in de uitlegging van deze 
verdragen en deze verordening moet 
worden gewaarborgd.

Or. lt
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Amendement 10
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

deze bepaling is slechts van toepassing 
indien wordt beweerd dat de verweerder 
een recht heeft op de lading of de vracht, of 
dat hij daarop een zodanig recht had op het 
tijdstip van deze hulp of berging.

deze bepaling is slechts van toepassing 
indien wordt beweerd dat de verweerder 
een eigendomsrecht heeft op de lading of 
de vracht, of dat hij daarop een zodanig 
recht had op het tijdstip van deze hulp of 
berging.

Or. lt

Amendement 11
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor het gerecht van de plaats waar of 
vanwaaruit de werknemer gewoonlijk 
werkt of voor het gerecht van de laatste 
plaats waar hij gewoonlijk heeft gewerkt, 
of

a) voor het gerecht van de vaste plaats 
waar de arbeid door de werknemer wordt 
verricht, of 

Or. lt

Amendement 12
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor het gerecht van de plaats waar of a) voor het gerecht van de plaats waar of 
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vanwaaruit de werknemer gewoonlijk
werkt of voor het gerecht van de laatste 
plaats waar hij gewoonlijk heeft gewerkt, 
of

vanwaaruit de werknemer gewerkt heeft of 
een aanstelling heeft of had, of 

Or. de

Amendement 13
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – punt 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wanneer meerdere gerechten in 
aanmerking komen, maakt de werknemer 
een keuze.

Or. de

Amendement 14
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – punt 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) voor procedures die betrekking 
hebben op collectieve acties die in een 
bepaalde lidstaat hebben plaatsgevonden, 
zijn de gerechten van deze lidstaat 
bevoegd.

Or. en

Motivering

Volgens overweging 7 van Rome II moet er overeenstemming zijn tussen de instrumenten die 
het toepasselijk recht en de rechterlijke bevoegdheid regelen. In Brussel I moet een 
rechterlijke bevoegdheid worden geïntroduceerd die overeenkomt met artikel 9 van Rome II 
om "forum shopping" te voorkomen. Indien er verscheidene verweerders zijn (collectieve 
actie), kan een onderneming nog steeds de rechtsbevoegdheid kiezen die gunstiger lijkt voor 
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haar belangen, wat niet in overeenstemming is met de doelstellingen van Brussel I.

Amendement 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. voor individuele verbintenissen uit 
arbeidsovereenkomst in het geval een 
werknemer, die zijn woonplaats heeft in 
een lidstaat en zijn arbeid gewoonlijk 
verricht op het grondgebied van een 
andere lidstaat alwaar de werkgever 
daadwerkelijk gevestigd is: de gerechten 
van de lidstaat waar de werkgever 
gevestigd is;

Or. nl

Amendement 16
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een beslissing wordt niet erkend indien: Schrappen
1. de erkenning kennelijk strijdig is met 
de openbare orde (ordre public) van de 
aangezochte lidstaat;
2. het stuk dat het geding inleidt of een 
gelijkwaardig stuk, niet zo tijdig en op 
zodanige wijze als met het oog op zijn 
verdediging nodig was, aan de verweerder 
tegen wie verstek werd verleend, betekend 
of meegedeeld is, tenzij de verweerder 
tegen de beslissing geen rechtsmiddel 
heeft aangewend terwijl hij daartoe in 
staat was;
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3. de beslissing onverenigbaar is met een 
tussen dezelfde partijen in de aangezochte 
lidstaat gegeven beslissing;
4. de beslissing onverenigbaar is met een 
beslissing die vroeger in een andere 
lidstaat of in een derde land in eenzelfde 
geschil tussen dezelfde partijen is 
gegeven, mits die eerdere beslissing 
voldoet aan de voorwaarden voor 
erkenning in de aangezochte lidstaat.

Or. lt


