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Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Gabriele Stauner

Amendement 27
Overweging 29 bis (nieuw)

In het kader van het recht dat krachtens
deze verordening toepasselijk is, moet de 
rechter er rekening mee houden dat het 
slachtoffer zijn woonplaats niet in het land 
heeft waar het ongeval heeft 
plaatsgevonden.

Or. de

Motivering

De rapporteur wijst er terecht op dat de schade, ook en juist bij verkeersongevallen, niet 
alleen op de plaats van het ongeval intreedt en vergoed moet worden, maar ook in de 
woonplaats van het slachtoffer. In elk geval mag dit punt niet resulteren in materieel-
juridische bepalingen over wijze en omvang van de schadevergoeding. Daarvoor biedt artikel 
65 VEG geen rechtsgrondslag. Bovendien zou dat buiten het bestek voeren van deze 
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verordening, die collisieregels beoogt te creëren. Tenslotte is het amendement zo 
geformuleerd dat vermeden wordt om prikkels te scheppen tot het aanspannen van 
gerechtelijke procedures. Dit is van groot belang bij massadelicten.

Amendement ingediend door Gabriele Stauner

Amendement 28
Overweging 30 bis (nieuw)

(30 bis) Evenals in de overeenkomst van 
Rome geldt hier het beginsel "iura novit 
curia". Het gerecht moet het vreemde recht 
zelf uit eigen beweging vaststellen. Bij 
vaststelling van het vreemde recht mogen 
de partijen het gerecht helpen en in 
bepaalde gevallen moet de rechter ook de 
medewerking van de partijen kunnen 
verlangen.

Or. de

Amendement ingediend door Gabriele Stauner

Amendement 29
Artikel 1, lid 3

3. Onverminderd de artikelen 21 en 22 is 
deze verordening niet van toepassing op de 
bewijsvoering en de rechtspleging.

3. Onverminderd de artikelen 15 bis, 21 en 
22 is deze verordening niet van toepassing 
op de bewijsvoering en de rechtspleging.

Or. de

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement dat artikel 15 bis en overweging 30 bis 
toevoegt.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 30
Artikel 9

Onverminderd artikel 4, lid 2, wordt de niet-
contractuele verbintenis, ten aanzien van de 
aansprakelijkheid van een persoon als 

1. Onverminderd artikel 4, lid 2, wordt de 
niet-contractuele verbintenis, ten aanzien 
van de aansprakelijkheid van een persoon als 
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werknemer of werkgever of van de 
organisaties die zijn beroepsbelangen 
vertegenwoordigen voor de schade 
veroorzaakt door een aanstaande of reeds 
gevoerde collectieve actie, beheerst door het 
recht van het land waar de actie zal 
plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.

werknemer of werkgever of van de 
organisaties die zijn beroepsbelangen 
vertegenwoordigen voor de schade 
veroorzaakt door een aanstaande of reeds 
gevoerde collectieve actie, beheerst door het 
recht van het land waar de actie zal 
plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.

2. Dit artikel is niet van toepassing op 
collectieve actie tegen een schip. In dat 
geval zijn de algemene principes van artikel 
4 van toepassing.

Or. en

Motivering

De situatie met betrekking tot schepen ligt heel anders dan bij bedrijfstakken die op het land
gevestigd zijn, waarvoor artikel 9 geschikt kan zijn. Schepen veranderen van plaats en doen 
havens in verschillende landen aan. Als voor collectieve acties tegen schepen het recht van de 
verschillende havens die tijdens een reis worden aangedaan van toepassing zou zijn, zouden 
zeer uiteenlopende regels moeten worden toegepast, waardoor rechtsonzekerheid ontstaat. 
Daarom moet het recht van de vlaggestaat het toepasselijke recht zijn voor schepen.

Amendement ingediend door Piia-Noora Kauppi

Amendement 31
Artikel 9

Onverminderd artikel 4, lid 2, wordt de niet-
contractuele verbintenis, ten aanzien van de 
aansprakelijkheid van een persoon als 
werknemer of werkgever of van de 
organisaties die zijn beroepsbelangen 
vertegenwoordigen voor de schade 
veroorzaakt door een aanstaande of reeds 
gevoerde collectieve actie, beheerst door het 
recht van het land waar de actie zal 
plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.

Onverminderd artikel 4, lid 2, wordt de niet-
contractuele verbintenis, ten aanzien van de 
aansprakelijkheid van een persoon als 
werknemer of werkgever of van de 
organisaties die zijn beroepsbelangen 
vertegenwoordigen voor de schade 
veroorzaakt door een aanstaande of reeds 
gevoerde collectieve actie, beheerst door het 
recht van het land waar de actie zal 
plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.

Dit artikel is niet van toepassing op 
collectieve actie tegen een schip. In dat 
geval zijn de algemene principes van artikel 
4 van toepassing.

Or. en
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Motivering

Art. 4 stipulates that the law applicable to a tort is the law of the country in which the damage 
occurs.  Art. 9 proposes that the applicable law will always be the law of the country in which 
the industrial action is carried out. The situation in shipping is very different from land-based 
industries, for which Art. 9 could be appropriate. If industrial action against ships were to be 
governed by the laws of the different harbours served during a voyage, the rules to apply 
would vary considerably. This would be impractical and create uncertainty. Generally all 
internal relations on a ship are governed by the law of the flag State; this mirrors the fact that 
in many respects a ship is considered part of the flag State’s territory. This legal situation 
creates predictability for seafarers, who can rely on the terms agreed upon in the employment 
contract. A change as proposed in Art. 9 could result in EU ships avoiding ports where this 
could give problems, which in practice would mean that ROME II could result in reduced 
market access for EU ships in some EU ports.

Amendement ingediend door Gabriele Stauner

Amendement 32
Artikel 15 bis (nieuw)

Artikel 15 bis
Vaststelling van de inhoud van het vreemde 

recht
Het aangezochte gerecht stelt de inhoud 
van het vreemde recht uit eigen beweging 
vast. Hiertoe kan de rechter ook de 
medewerking van de partijen verlangen.

Or. de

Motivering

Het beginsel "iura novit curia" geldt. Het gerecht moet het vreemde recht zelf uit eigen 
beweging vaststellen. Bij vaststelling van het vreemde recht mogen de partijen het gerecht 
helpen en in bepaalde gevallen kan de rechter ook de medewerking van de partijen verlangen.

Amendement ingediend door Gabriele Stauner

Amendement 33
Artikel 26, lid 1 bis (nieuw)

1bis. In het bijzonder kan de toepassing van 
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een bepaling van het door deze verordening 
aangewezen recht terzijde worden gesteld, 
indien de toepassing van die bepalingen in 
strijd zou zijn met fundamentele rechten en 
vrijheden zoals vastgelegd in het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en nationale grondwettelijke 
bepalingen.

Or. de

Motivering

In grote lijnen wordt ingestemd met amendement 24 van de rapporteur op artikel 26. Maar er 
is geen instemming met de conclusie dat de terzijdestelling van de toepassing van een 
bepaling van het vreemde recht vanwege de openbare orde betekent dat de lex fori wordt 
toegepast, daar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is. Deze kwestie moet aan het nationale 
recht worden overgelaten. Voorts lijkt het niet nodig ook nog naar het internationale 
humanitaire recht te verwijzen.

Amendement ingediend door Gabriele Stauner

Amendement 34
Artikel 27

Deze verordening laat onverlet de toepassing 
van de in de bepalingen van 
Gemeenschapsrecht vervatte en op bepaalde 
gebieden geldende regels inzake het 
toepasselijke recht op niet-contractuele 
verbintenissen.

Deze verordening laat onverlet de toepassing 
van de besluiten van de instellingen van de 
Europese Gemeenschappen, die
(a) voor bepaalde gebieden regels inzake het 
toepasselijke recht op niet-contractuele 
verbintenissen bevatten, of

(b) bepalingen bevatten die ongeacht het 
nationaal recht dat krachtens deze 
verordening van toepassing is, moeten 
worden toegepast op de niet-contractuele 
verbintenis, of
(c) bepalingen bevatten die moeten 
bijdragen aan de goede werking van de 
interne markt, voor zover zij niet kunnen 
worden toegepast in combinatie met het 
door de regels van internationaal 
privaatrecht aangewezen recht.

Or. de
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Motivering

In grote lijnen wordt ingestemd met de gewenste verandering van de rapporteur. Maar het is 
niet nodig naar de vaststelling van besluiten te verwijzen daar artikel 27 van het 
Gemeenschappelijk standpunt niet beperkt is tot reeds aangenomen besluiten van het 
Gemeenschapsrecht. Voorts wordt in het belang van de rechtszekerheid het gedeelte onder c) 
van het ontwerpverslag van de rapporteur niet overgenomen.

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 35
Artikel 28

Verhouding tot bestaande internationale 
overeenkomsten

1. Deze verordening laat onverlet de 
toepassing van internationale 
overeenkomsten waarbij een of meer 
lidstaten op het tijdstip van de vaststelling 
van de verordening partij zijn en die regels 
bevatten inzake het toepasselijke recht op 
niet-contractuele verbintenissen.
2. Deze verordening heeft echter tussen de 
lidstaten voorrang op uitsluitend tussen 
lidstaten gesloten overeenkomsten, voor 
zover deze betrekking hebben op 
aangelegenheden waarop deze verordening 
van toepassing is.

schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Katalin Lévai

Amendement 36
Artikel 28, lid 2 bis (nieuw)

Indien alle elementen van het geval op het 
tijdstip waarop de schade ontstaat in een of 
meer lidstaten van de Europese Unie waren 
gelokaliseerd, prevaleren de bepalingen 
van deze verordening boven de bepalingen 
van het Verdrag van Den Haag van 4 mei 
1971 betreffende het recht dat van 
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toepassing is op verkeersongevallen.

Or. en

Motivering

Het Verdrag van Den Haag werd tot dusverre nog maar door een paar lidstaten 
geratificeerd. Daarom moet in de verordening duidelijk worden gemaakt dat dit verdrag nu 
subsidiair aan Rome II dient te gelden.

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 37
Artikel 30

Uiterlijk …* brengt de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
verslag uit over de toepassing ervan. Het 
verslag gaat indien nodig vergezeld van 
voorstellen tot aanpassing van de 
verordening. In het verslag wordt in het 
bijzonder aandacht besteed aan niet-
contractuele verbintenissen die 
voortvloeien uit verkeersongevallen en uit 
inbreuken op de persoonlijke levenssfeer of 
op de persoonlijkheidsrechten, met inbegrip 
van laster.

Uiterlijk …* brengt de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
verslag uit over de toepassing ervan. Het 
verslag gaat indien nodig vergezeld van 
voorstellen tot aanpassing van de 
verordening. 

Or. de

Amendement ingediend door Gabriele Stauner

Amendement 38
Artikel 30

Uiterlijk …* brengt de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
verslag uit over de toepassing ervan. Het 
verslag gaat indien nodig vergezeld van 
voorstellen tot aanpassing van de 
verordening. In het verslag wordt in het 
bijzonder aandacht besteed aan niet-
contractuele verbintenissen die 

Uiterlijk …* brengt de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
verslag uit over de toepassing ervan. Het 
verslag gaat indien nodig vergezeld van 
voorstellen tot aanpassing van de 
verordening. 
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voortvloeien uit verkeersongevallen en uit 
inbreuken op de persoonlijke levenssfeer of 
op de persoonlijkheidsrechten, met inbegrip 
van laster.

In haar verslag schenkt de Commissie 
bijzondere aandacht aan de gevolgen van 
de wijze waarop het vreemde recht in de 
verschillende rechtsgebieden wordt 
behandeld en aan de kwestie van de 
schadevergoeding, met inbegrip van de in 
bepaalde rechtsgebieden bestaande 
mogelijkheid om schadevergoedingen toe te 
kennen die zijn bedoeld als voorbeeld of als 
straf.
Het verslag bevat ook een analytische 
studie over de mate waarin gerechten in de 
lidstaten het vreemde recht in de praktijk 
toepassen, met inbegrip van aanbevelingen 
met betrekking tot de wenselijkheid van een 
gemeenschappelijke aanpak ten aanzien 
van de toepassing van het vreemde recht.
Uiterlijk .....  legt de Commissie, na 
uitvoerig overleg met de betrokken 
sectoren, het Europees Parlement, de Raad 
en het Economisch en Sociaal Comité een 
verslag voor over de situatie met betrekking 
tot inbreuken op de persoonlijke 
levenssfeer en de persoonlijkheidsrechten, 
met inachtneming van de vrijheid van 
meningsuiting en de persvijheid. Het 
verslag bevat een met feiten gestaafd 
onderzoek naar de schaal van het 
verschijnsel, de problemen en een 
uitgebreide effectbeoordeling. Zo nodig 
bevat het verslag voorstellen tot wijziging 
van deze verordening en/of de vaststelling 
van specifieke wetgeving. 
Uiterlijk .....  legt de Commissie, na 
uitvoerig overleg met de betrokken 
sectoren, met inbegrip van de Haagse 
Conferentie voor Internationaal 
privaatrecht, het Europees Parlement, de 
Raad en het Economisch en Sociaal Comité 
een verslag voor over de situatie met 
betrekking tot het recht dat van toepassing 
is op verkeersongevallen. Het verslag bevat
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een met feiten gestaafd onderzoek naar de 
schaal van het verschijnsel, de problemen 
en een uitgebreide effectbeoordeling. Zo 
nodig bevat het verslag voorstellen tot 
wijziging van deze verordening en/of de 
vaststelling van specifieke wetgeving.

Or. de

Motivering

Das grundsätzliche Anliegen der Berichterstatterin nach einer erweiterten 
Überprüfungsklausel wird geteilt. Zugleich soll diese Klausel es ermöglichen, mit dem Rat zu 
einem Einvernehmen zu kommen. Da im Rat und nach Rücknahme des entsprechenden 
Vorschlages durch die Kommission eine Lösung für den Bereich der Verletzungen der 
Privatsphäre und Persönlichkeitsrechten trotz intensiver Diskussion nicht möglich ist, soll 
diese Frage der Annahme der Verordnung insgesamt nicht entgegenstehen. Es ist aber 
erforderlich, dass dieser Bereich wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung im besonderen 
Blick des Gemeinschaftsgesetzgebers bleibt. Im Übrigen ist es nicht erforderlich, dass 
besondere Berufsgruppen als Ansprechpartner für Konsultationen genannt werden.

Amendement ingediend door Piia-Noora Kauppi

Amendement 39
Artikel 30

Uiterlijk …* brengt de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
verslag uit over de toepassing ervan. Het 
verslag gaat indien nodig vergezeld van 
voorstellen tot aanpassing van de 
verordening. In het verslag wordt in het 
bijzonder aandacht besteed aan niet-
contractuele verbintenissen die voortvloeien 
uit verkeersongevallen en uit inbreuken op 
de persoonlijke levenssfeer of op de 
persoonlijkheidsrechten, met inbegrip van 
laster.

Uiterlijk …* brengt de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
verslag uit over de toepassing ervan. Het 
verslag gaat indien nodig vergezeld van 
voorstellen tot aanpassing van de 
verordening. In het verslag wordt in het 
bijzonder aandacht besteed aan niet-
contractuele verbintenissen die voortvloeien 
uit verkeersongevallen.

Or. en

Motivering

Niet-contractuele verbintenissen in verband met inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en 
persoonlijkheidsrechten, met inbegrip van smaad, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het 
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toepassingsgebied van de verordening in artikel 1, sub ( h). 

Bovendien is door de Europese Commissie onderkend dat er niet veel grensoverschrijdende 
zaken zijn. De rechtsgrondslag van de verordening, artikel 65 van het Verdrag, betreft 
uitsluitend maatregelen voor juridische samenwerking in civiele zaken met 
grensoverschrijdende implicaties, die dus nodig zijn voor het soepele functioneren van de 
interne markt. In dit opzicht is de rechtsgrondslag van de verordening niet geldig voor niet-
contractuele verbintenissen die voortvloeien uit inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en 
persoonlijkheidsrechten.


