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Amendement ingediend door Maria Berger

Amendement 32
Overweging 7

(7) De vrijheid van de partijen om het 
toepasselijke recht te kiezen, moet de 
hoeksteen van het systeem van collisieregels 
op het gebied van verbintenissen uit 
overeenkomst zijn.

(7) De vrijheid van de partijen om het 
toepasselijke recht te kiezen, moet de 
hoeksteen van het systeem van collisieregels 
op het gebied van verbintenissen uit 
overeenkomst zijn. Een dergelijke vrijheid 
omvat het recht om als toepasselijk recht de 
beginselen en voorschriften van de 
internationaal erkende materieelrechtelijke 
regels op het gebied van verbintenissen uit 
overeenkomst te kiezen. Deze beginselen en 
voorschriften moeten echter stroken met 
bepaalde minimumnormen om in 
aanmerking te komen en de beperkingen op 
het gebied van de keuzevrijheid 
overeenkomstig de artikelen 5 t/m 7 van 
deze verordening zijn van toepassing. Zij 
moeten door een onafhankelijke, 
onpartijdige en neutrale instantie opgesteld 
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worden. De inhoud moet evenwichtig zijn
en door bepaalde bindende voorschriften 
bescherming bieden tegen fraude en 
misbruik, en zij moeten de rechten en 
verplichtingen op een redelijk uitgebreide 
wijze regelen. Aan deze voorwaarden wordt 
bijvoorbeeld voldaan door de UNIDROIT-
beginselen van internationale 
handelscontracten.

Or. de

Motivering

De toevoeging moet worden gelezen in verband met de gewijzigde eerste alinea van het 
tweede lid van artikel 3.

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 33
Overweging 7

(7) De vrijheid van de partijen om het 
toepasselijke recht te kiezen, moet de 
hoeksteen van het systeem van collisieregels 
op het gebied van verbintenissen uit 
overeenkomst zijn.

(7) De vrijheid van de partijen om het 
toepasselijke recht te kiezen, moet de 
hoeksteen van het systeem van collisieregels 
op het gebied van verbintenissen uit 
overeenkomst zijn. Een dergelijke vrijheid 
omvat het recht om als toepasselijk recht de 
zowel op internationaal niveau erkende 
alsook door de communautaire wetgever 
bevestigde beginselen en voorschriften van 
de materieelrechtelijke regels op het gebied 
van verbintenissen uit overeenkomst te 
kiezen.

Or. de

Motivering

De toevoeging moet worden gelezen in verband met de gewijzigde eerste alinea van het 
tweede lid van artikel 3.
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Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 34
Overweging 10

(10) Wat met name
consumentenovereenkomsten betreft, moet 
de collisieregel het mogelijk maken de 
kosten te drukken voor de beslechting van 
consumentengeschillen, waarbij het vaak
gaat om geringe vorderingen, en rekening 
te houden met de evolutie van de technieken 
voor verkoop op afstand. Om consistent te 
zijn met Verordening (EG) nr. 44/2001 
moet worden verwezen naar het criterium 
van 'activiteiten gericht op' als voorwaarde 
voor toepassing van de regel inzake 
consumentenbescherming, en moet dit 
criterium in beide instrumenten op 
samenhangende wijze worden uitgelegd; 
daarbij moet worden gepreciseerd dat de 
Raad en de Commissie in een gezamenlijke 
verklaring1 over artikel 15 van 
Verordening (EG) nr. 44/2001 hebben 
gesteld dat het voor de toepasselijkheid van 
artikel 15, lid 1, onder c), "niet volstaat dat 
een onderneming haar activiteiten richt op 
een lidstaat waar de consument zijn 
woonplaats heeft, of op meerdere lidstaten, 
met inbegrip van die lidstaat; daartoe dient 
in het kader van die activiteiten 
daadwerkelijk een overeenkomst gesloten te 
zijn". In deze verklaring wordt er ook aan 
herinnerd dat "het feit dat een internetsite 
toegankelijk is, op zich niet voldoende is om 
artikel 15 toe te passen; noodzakelijk is dat 
de consument op die site gevraagd wordt 
overeenkomsten op afstand te sluiten en dat 
er inderdaad een dergelijke overeenkomst 
gesloten is, ongeacht de middelen die 
daartoe zijn gebruikt. De taal en de 
munteenheid die op de internetsite worden 
gebruikt doen in dat opzicht niet ter zake."

(10) Met name wat
consumentenovereenkomsten betreft, 
moeten de bindende voorschriften van de 
lidstaat, waar de consument zijn gewone 
woonplaats heeft, altijd worden toegepast. 
Het beginsel van de vrije rechtskeuze geldt 
echter ook voor consumentencontracten. 
Om rekening te houden met de evolutie van 
de technieken voor verkoop op afstand moet 
ervoor worden gezorgd dat voor een 
overeenkomst voor verkoop op afstand het 
feit dat een internetsite toegankelijk is, op 
zich niet voldoende is om de dwingende 
consumentenvoorschriften van de lidstaat 
waar de consument zijn gewone woonplaats 
heeft, toe te passen. Veeleer is hiervoor een 
positieve opstelling van de aanbieder over 
de overeenkomst voor verkoop op afstand 
nodig.

Or. de
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Motivering

Das Prinzip der freien Rechtswahl sollte auch für Verbraucherverträge gelten. Allerdings ist 
dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Verbraucher die schwächere Partei ist. Daher 
müssen die zwingenden Bestimmungen, die zugunsten des Verbrauchers auf europäischer und 
mitgliedstaatlicher Ebene bestehen, auch bei Verbraucherverträgen berücksichtigt werden.

Die Entwicklungen im Fernabsatz bedürfen einer Klarstellung. Um das Potenzial des 
Fernabsatzes zu optimieren, muss sichergestellt werden, dass ein Vertragsschluss im Internet 
durch einen Konsumenten aus einem Mitgliedstaat, an den das online-Angebot nicht gerichtet 
war, nicht zur Anwendung der zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des 
Mitgliedstaates führt, in dem der Konsument seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Aufgrund 
erhöhter Kosten insbesondere für KMU´s bestünde ansonsten die Gefahr, dass von e-business 
Lösungen ausschließlich für einen Mitgliedstaat abgesehen wird.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 35
Overweging 11

(11) Wat individuele arbeidsovereenkomsten 
betreft, moet de collisieregel het mogelijk 
maken om achter de uiterlijke schijn vast te 
stellen waar het zwaartepunt van de 
arbeidsrelatie ligt. Deze regel doet geen 
afbreuk aan de toepassing van de bepalingen 
van bijzonder dwingend recht van het land 
van terbeschikkingstelling overeenkomstig 
Richtlijn 96/71/EG van 16 december 1996 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten 
van diensten. 

(11) Wat individuele arbeidsovereenkomsten 
betreft, moet de onderhavige regeling het 
mogelijk maken om achter de uiterlijke 
schijn vast te stellen waar het zwaartepunt 
van de arbeidsrelatie ligt. Dit 
realiteitsbeginsel moet ook worden 
toegepast om vast te stellen wat de 
werkelijke aard van de contractuele relatie 
is. Deze regel doet geen afbreuk aan de 
toepassing van de bepalingen van bijzonder 
dwingend recht van het land van 
terbeschikkingstelling overeenkomstig 
Richtlijn 96/71/EG van 16 december 1996 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten 
van diensten. De lidstaten zien erop toe dat 
deze richtlijn doeltreffend wordt toegepast.

Or. fr

Motivering

Afin de faire échec aux montages visant à l’obtention d’un avantage concurrentiel par la non-
application du droit du travail, appliquer le principe de réalité invitant à dépasser les 
apparences pour apprécier la réelle nature contractuelle du lien unissant un prestataire de 
service ou un travailleur indépendant à un bénéficiaire ou un client. 
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Sur le plan formel, améliorer la rédaction du considérant 11 en substituant l’expression « la 
règle de conflit » par « le règlement ».

Poursuivre les efforts pour renforcer l’effectivité de la directive 96/71 sur le détachement de 
travailleurs dans le cadre d’une prestation de service (amélioration de l’information des 
entreprises, de la coopération administrative, de l’efficacité des contrôles et des poursuites).

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 36
Artikel 1, lid 1, alinea 2

Zij is met name niet van toepassing op 
fiscaal, administratief of douanegebied.

Zij is in het bijzonder niet van toepassing op 
fiscaal, administratief of douanegebied en 
evenmin op de aansprakelijkheid van de 
staat wegens handelingen en omissies bij de 
uitoefening van het staatsgezag ("acta iure 
imperii").

Or. fr

Motivering

Voorgesteld wordt het administratief recht duidelijk uit te sluiten van het toepassingsgebied 
van de verordening, die uitsluitend de privé-rechtelijke betrekkingen moet behelzen. De 
formulering is duidelijk geïnspireerd op het gemeenschappelijk standpunt over Rome II, met 
het oog op de coherentie.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 37
Artikel 1, lid 2, letter b)

b) de verplichtingen die voortvloeien uit 
familierechtelijke betrekkingen of uit 
betrekkingen die overeenkomstig het daarop 
toepasselijke recht gelijksoortige gevolgen 
hebben, met inbegrip van 
onderhoudsverplichtingen;

b) de verplichtingen die voortvloeien uit 
familierechtelijke betrekkingen of uit 
betrekkingen die overeenkomstig het daarop 
toepasselijke recht vergelijkbare gevolgen 
hebben, met inbegrip van 
onderhoudsverplichtingen;

Or. fr
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Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 38
Artikel 1, lid 2, letter c)

c) de verplichtingen die voortvloeien uit het 
huwelijksvermogensrecht of uit een 
vermogensrechtelijke regeling van
betrekkingen die overeenkomstig het daarop 
toepasselijke recht gelijksoortige gevolgen 
hebben als een huwelijk, alsook uit 
testamenten en erfenissen;

c) de verplichtingen die voortvloeien uit het 
huwelijksvermogensrecht en uit een 
vermogensrechtelijke regeling voor
betrekkingen die overeenkomstig het daarop 
toepasselijke recht vergelijkbare gevolgen 
hebben als een huwelijk, alsook uit 
erfenissen;

Or. fr

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 39
Artikel 1, lid 2, letter d)

d) verbintenissen uit wisselbrieven, cheques, 
orderbriefjes alsmede andere verhandelbare 
waardepapieren, voorzover de 
verbintenissen uit deze andere papieren het 
gevolg zijn van hun verhandelbaarheid;

d) verbintenissen uit wisselbrieven, cheques, 
orderbriefjes en alle andere verhandelbare 
waardepapieren, voorzover de 
verbintenissen uit deze andere papieren het 
gevolg zijn van hun verhandelbaarheid, met 
name de verbintenissen uit overeenkomsten 
betreffende financiële instrumenten die 
toegelaten zijn in de onderhandelingen op 
een gereglementeerde markt in de zin van 
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende de markten voor financiële 
instrumenten1, alsmede de daarmee 
verband houdende vermogensrechten;
_______________
1 PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1.

Or. fr

Motivering

De operaties die worden gedekt door het beursrecht moeten duidelijk worden uitgesloten van 
het toepassingsgebied van Rome I: deze bepalingen zijn al uitgebreid en specifiek in 
communautaire regelingen vastgelegd.
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Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 40
Artikel 3, lid 1, alinea 2

De rechtskeuze kan uitdrukkelijk zijn 
gedaan of voldoende duidelijk blijken uit de 
bepalingen van de overeenkomst, het gedrag 
van de partijen of de omstandigheden van 
het geval. Indien de partijen een gerecht of 
de gerechten van een lidstaat hebben 
aangewezen voor de kennisneming van 
geschillen die in het kader van de 
overeenkomst zijn ontstaan of zullen 
ontstaan, wordt vermoed dat de partijen 
ook het recht van deze lidstaat hebben 
gekozen.

De rechtskeuze kan uitdrukkelijk zijn 
gedaan of voldoende duidelijk blijken uit de 
bepalingen van de overeenkomst, het gedrag 
van de partijen of de omstandigheden van 
het geval, of uit elk ander objectief element 
waarmee de wensen van de partijen kunnen 
worden beoordeeld.

Or. fr

Motivering

Meer gedetailleerde omschrijving in het kader van de toekomstige verordening van het begrip 
"stilzwijgende keuze", gebaseerd op uitsluitend objectieve elementen, volgorde van het belang 
zonder enigerlei verwijzing naar "gedrag van de partijen".

Verwerping van de veronderstelling dat overeenstemming door de partijen om de jurisdictie 
toe te vertrouwen aan een lidstaat zou kunnen betekenen dat zij gekozen hebben voor het 
recht van die lidstaat. In feite zou deze veronderstelling de beginselen van het internationale 
privé-recht zelf ter discussie stellen.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 41
Artikel 3, lid 2

2. De partijen kunnen als toepasselijk recht 
ook kiezen voor beginselen en regels van 
het materiële verbintenissenrecht die op 
internationaal of communautair niveau 
zijn erkend.

schrappen

De kwesties betreffende gebieden die onder 
deze beginselen of regels vallen en die 
daardoor niet uitdrukkelijk worden 
geregeld, worden beheerst door de daaraan 
ten grondslag liggende algemene 
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beginselen, of bij ontstentenis van 
dergelijke beginselen door het recht dat bij 
gebreke van een rechtskeuze, 
overeenkomstig deze verordening 
toepasselijk is. 

Or. xm

Motivering

De beginselen en regels van het materiële verbintenissenrecht die internationaal of in de 
Europese gemeenschap zijn erkend, kunnen alle te verwachten problemen in verband met de 
interpretatie op de uitvoering van de overeenkomst niet oplossen. Bovendien zou de 
mogelijkheid om te verwijzen naar "algemene beginselen" leiden tot rechtsonzekerheid. Alle 
verbintenissen moeten worden onderworpen aan een erkende en betrouwbare nationale 
rechtsorde, waaronder een volledige reeks gecodificeerde regels.

Amendement ingediend door Maria Berger

Amendement 42
Artikel 3, lid 2, alinea 1

2. De partijen kunnen als toepasselijk recht 
ook kiezen voor beginselen en regels van het 
materiële verbintenissenrecht die op
internationaal of communautair niveau zijn 
erkend.

2. De partijen kunnen als toepasselijk recht 
ook kiezen voor beginselen en regels van het 
materiële verbintenissenrecht die op 
internationaal niveau zijn erkend of op
communautair niveau overeenkomstig 
artikel 251 van het EG-Verdrag zijn 
aangenomen.

Or. de

Motivering

Een referentie naar het gemeenschappelijk referentiekader mag alleen gebeuren als deze niet 
alleen erkend is, maar ook via een normale wetgevingsprocedure is vastgesteld.

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 43
Artikel 3, lid 2, alinea 1

2. De partijen kunnen als toepasselijk recht 
ook kiezen voor beginselen en regels van het 
materiële verbintenissenrecht die op 

2. De partijen kunnen als toepasselijk recht 
ook kiezen voor beginselen en regels van het 
materiële verbintenissenrecht die op 
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internationaal of communautair niveau zijn 
erkend.

internationaal niveau zijn erkend. De vrije 
rechtskeuze geldt ook voor door de 
communautaire wetgever bevestigde 
rechtsbeginselen van het materiële 
verbintenissenrecht.

Or. de

Motivering

Door de wijziging van overweging 7 moet deze bepaling worden verduidelijkt. Het beginsel 
van de vrije rechtskeuze moet ook gelden voor het gemeenschappelijk referentiekader. Het is 
niet erg dat dit rechtskader nog niet is opgesteld, omdat de referentie naar de communautaire 
wetgever verduidelijkt dat een adequate regelgeving door de democratisch gelegitimeerde 
instellingen op Europees niveau moet worden bevestigd.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 44
Artikel 3, lid 2, alinea 2

De kwesties betreffende gebieden die onder 
deze beginselen of regels vallen en die 
daardoor niet uitdrukkelijk worden geregeld, 
worden beheerst door de daaraan ten 
grondslag liggende algemene beginselen, of 
bij ontstentenis van dergelijke beginselen
door het recht dat bij gebreke van een 
rechtskeuze, overeenkomstig deze 
verordening toepasselijk is. 

De kwesties betreffende gebieden die onder 
deze beginselen of regels vallen en die 
daardoor niet uitdrukkelijk worden geregeld, 
door het recht dat bij gebreke van een 
rechtskeuze, overeenkomstig deze 
verordening toepasselijk is. 

Or. fr

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 45
Artikel 3, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Onverminderd de toepassing van de 
bindende bepalingen van het 
communautaire recht of de lex fori, 
kunnen de partijen kiezen om de regels of 
beginselen van het verbintenissenrecht toe 
te passen die officieel goedgekeurd zijn 
door het Europees Parlement en de Raad in 
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een communautaire wet die gepubliceerd is 
in serie L van het Publicatieblad van de 
Europese Unie, waarbij zij op het moment 
van de keuze van de regels of beginselen 
die van toepassing zijn, woonachtig zijn in 
twee verschillende lidstaten.
Kwesties betreffende zaken die onder deze 
regels of beginselen vallen die niet 
nadrukkelijk daarmee kunnen worden 
opgelost, vallen onder de wetgeving die 
door de partijen wordt gekozen of, bij het 
ontbreken van een dergelijke wet, onder het 
recht dat door deze verordening wordt 
aangewezen.
Lidstaten kunnen vaststellen dat 
verbintenissen automatisch kunnen worden 
ontbonden op verzoek van een der partijen 
wanneer zij niet grensoverschrijdend van 
aard zijn of gesloten zijn in strijd met een 
bindende bepaling van de communautaire 
wetgeving.

Or. fr

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 46
Artikel 3, lid 4

4. Deze keuze door de partijen van een 
recht overeenkomstig de leden 1 of 2, al 
dan niet gepaard gaande met de aanwijzing 
van een buitenlandse rechter, laat, wanneer 
alle elementen van het geval op het 
ogenblik van deze keuze met een enkel land 
verbonden zijn, onverlet de bepalingen 
waarvan volgens het recht van dit land niet 
bij overeenkomst mag worden afgeweken, 
hierna "dwingende bepalingen" te 
noemen.

schrappen

Or. en
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Motivering

The limitation of freedom gives rise to uncertainty and increases the cost of legal due 
diligence and litigation. This applies especially to contractual relationships in the financial 
markets where well tested standard documentation is broadly used in order to harmonise 
products and foster their tradability and liquidity. Examples for standardised products are 
financial instruments like bonds and loans as well as derivatives, repos and securities loans. 
The current wording of Article 3 also conflicts with Article 6 of Council Regulation (EC) No 
1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings (the “Insolvency Regulation) and 
similar provisions in Articles 23 and 25 of Directive 2001/47/EC of 4 April 2001 on the 
Reorganization and Winding-up of Credit Institutions (the “Bank Winding-up Directive”), 
which provide that in an insolvency of a party the enforceability of set-off or netting is 
governed by the law that the parties have chosen as the governing law of the related 
agreement. Considering the recitals of the Insolvency Regulation, it was the intention of the 
legislator to protect the parties’ reliance on the chosen governing law, which otherwise would 
be frustrated if the mandatory insolvency laws of the forum concursus would prevail. 

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 47
Artikel 4

1. Bij gebreke van een rechtskeuze 
overeenkomstig artikel 3, wordt het op de 
overeenkomst toepasselijke recht als volgt 
vastgesteld:

1. Bij gebreke van een rechtskeuze 
overeenkomstig artikel 3, worden de 
overeenkomsten beheerst door het recht 
van het land waarmee deze het nauwst 
verbonden zijn.
1 bis. Er wordt vanuit gegaan dat de 
overeenkomst het nauwst verbonden is met 
het land waarin de partij die de verrichting 
moet leveren die kenmerkend is voor de 
overeenkomst, zijn gewone verblijfplaats 
heeft op het moment waarop de 
overeenkomst wordt gesloten.
1 ter. Met name wordt er om 
hiernavolgende redenen vanuit gegaan dat 
een overeenkomst het nauwst verbonden is:

a) de koopovereenkomst wordt beheerst 
door het recht van het land waar de 
verkoper zijn gewone verblijfplaats heeft;

a) de koopovereenkomst wordt geacht het 
nauwst verbonden te zijn met het land waar 
de verkoper zijn gewone verblijfplaats heeft;

b) de overeenkomst inzake dienstverrichting 
wordt beheerst door het recht van het land 
waar de dienstverrichter zijn gewone 
verblijfplaats heeft;

b) de overeenkomst inzake dienstverrichting 
wordt geacht het nauwst verbonden te zijn 
met het land waar de dienstverrichter zijn 
gewone verblijfplaats heeft;
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c) de vervoerovereenkomst wordt beheerst 
door het recht van het land waar de 
vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft;

c) de vervoerovereenkomst wordt geacht het 
nauwst verbonden te zijn met het land waar 
de vervoerder zijn gewone verblijfplaats 
heeft;

d) de overeenkomst die een zakelijk recht op 
of een recht tot gebruik van een onroerend 
goed tot onderwerp heeft, wordt beheerst 
door het recht van het land waar het 
onroerend goed is gelegen; 

d) de overeenkomst die een zakelijk recht op 
of een recht tot gebruik van een onroerend 
goed tot onderwerp heeft, wordt geacht het 
nauwst verbonden te zijn met het land waar 
het onroerend goed is gelegen; 

e) ongeacht het bepaalde in punt d), worden 
de huur en verhuur, de pacht en verpachting 
van een onroerend goed voor tijdelijk 
particulier gebruik voor ten hoogste zes 
opeenvolgende maanden beheerst door het 
recht van het land waar de eigenaar zijn 
gewone verblijfplaats heeft, mits de huurder 
of pachter een natuurlijke persoon is en zijn 
gewone verblijfplaats heeft in hetzelfde 
land;

e) ongeacht het bepaalde in punt d), worden 
de huur en verhuur, de pacht en verpachting 
van een onroerend goed voor tijdelijk 
particulier gebruik voor ten hoogste zes 
opeenvolgende maanden geacht het nauwst 
verbonden te zijn met het land waar de 
eigenaar zijn gewone verblijfplaats heeft, 
mits de huurder of pachter een natuurlijke 
persoon is en zijn gewone verblijfplaats 
heeft in hetzelfde land;

f) de overeenkomst inzake intellectuele of 
industriële eigendom wordt beheerst door 
het recht van het land waar degene die de 
rechten overdraagt of verleent zijn gewone 
verblijfplaats heeft; 
g) de franchiseovereenkomst wordt beheerst 
door het recht van het land waar de 
franchisenemer zijn gewone verblijfplaats 
heeft;

g) de franchiseovereenkomst wordt geacht 
het nauwst verbonden te zijn met het recht 
van het land waar de franchisenemer zijn 
gewone verblijfplaats heeft;

h) de distributieovereenkomst wordt 
beheerst door het recht van het land waar de 
distributeur zijn gewone verblijfplaats heeft.

h) de distributieovereenkomst wordt geacht 
het nauwst verbonden te zijn met het recht 
van het land waar de distributeur zijn 
gewone verblijfplaats heeft.

2. De niet in lid 1 vermelde overeenkomsten 
worden beheerst door het recht van het 
land waar de partij die de kenmerkende 
prestatie moet verrichten, op het ogenblik 
van de sluiting van de overeenkomst haar 
gewone verblijfplaats heeft. Indien niet kan 
worden vastgesteld wat de kenmerkende 
prestatie is, wordt de overeenkomst beheerst 
door het recht van het land waarmee zij het 
nauwst verbonden is.

2. Bij wijze van uitzondering kunnen de 
veronderstellingen in de leden 1 bis en 1 ter 
terzijde worden geschoven als uit alle 
omstandigheden blijkt dat de overeenkomst 
duidelijk nauwer verbonden is met een 
ander land en als het aangewezen recht 
duidelijk ongeschikt is.

Or. fr
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Motivering

Wanneer het op de overeenkomst toepasbare recht niet door de partij om is gekozen, kan een 
flexibele oplossing, gebaseerd op het beginsel van een nauw verband, worden gekozen, 
vergezeld door enerzijds een zevental vooronderstellingen (waarbij de vooronderstelling die 
betrekking heeft op intellectuele eigendom of industriële overeenkomsten wordt geschrapt en 
die over vervoersovereenkomsten wordt aangepast) die verband houden met specifieke 
overeenkomsten en anderzijds door een strikt omschreven maar algemene 
uitzonderingsclausule.

Amendement ingediend door Maria Berger

Amendement 48
Artikel 4, lid 1, letter h bis) (nieuw)

h bis) Verzekeringsovereenkomsten worden 
beheerst door het recht van het land waar 
het verzekerde risico is gelegen. Om vast te 
stellen in welke staat het verzekerde risico 
is gelegen, past de rechtbank het nationale 
recht toe.

Or. de

Amendement ingediend door Maria Berger

Amendement 49
Artikel 4, lid 1, letter h ter) (nieuw)

h ter) Alle niet onder letter a bis, h bis) 
vallende overeenkomsten worden beheerst 
door het recht van de staat waarin de partij 
die de verrichting moet leveren, die 
kenmerkend is voor de overeenkomst, zijn 
gewone verblijfplaats heeft op het moment 
waarop de overeenkomst wordt gesloten.

Or. de

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 50
Artikel 4, lid 1, letter e)
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e) ongeacht het bepaalde in punt d), worden 
de huur en verhuur, de pacht en verpachting 
van een onroerend goed voor tijdelijk 
particulier gebruik voor ten hoogste zes 
opeenvolgende maanden beheerst door het 
recht van het land waar de eigenaar zijn 
gewone verblijfplaats heeft, mits de huurder 
of pachter een natuurlijke persoon is en zijn 
gewone verblijfplaats heeft in hetzelfde 
land;

e) ongeacht het bepaalde in punt d), worden 
de huur en verhuur, de pacht en verpachting 
van een onroerend goed voor tijdelijk 
particulier gebruik voor ten hoogste zes 
opeenvolgende maanden geacht het nauwst 
verbonden te zijn met het recht van het land 
waar de eigenaar zijn gewone verblijfplaats 
heeft, mits de huurder of pachter een 
natuurlijke persoon is en zijn gewone 
verblijfplaats heeft in hetzelfde land, en dit 
recht strookt met het recht dat van 
toepassing is, waar het onroerend goed is 
gelegen;

Or. fr

Amendement ingediend door Maria Berger

Amendement 51
Artikel 4, lid 2

2. De niet in lid 1 vermelde overeenkomsten 
worden beheerst door het recht van het 
land waar de partij die de kenmerkende 
prestatie moet verrichten, op het ogenblik 
van de sluiting van de overeenkomst haar 
gewone verblijfplaats heeft. Indien niet kan 
worden vastgesteld wat de kenmerkende 
prestatie is, wordt de overeenkomst beheerst 
door het recht van het land waarmee zij het 
nauwst verbonden is.

2. Wanneer uit alle omstandigheden blijkt 
dat de overeenkomst blijkbaar nauwer 
verbonden is met een andere staat dan de in 
lid 1 genoemde, moet het recht van deze 
staat worden toegepast.

Or. de

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 52
Artikel 4, lid 2

2. De niet in lid 1 vermelde overeenkomsten 
worden beheerst door het recht van het land 
waar de partij die de kenmerkende prestatie 
moet verrichten, op het ogenblik van de 
sluiting van de overeenkomst haar gewone 

2. De overeenkomsten waarvoor in het 
voorgaande lid geen vooronderstelling is 
opgenomen wat betreft het toepasbare 
recht, worden beheerst door het recht van 
het land waar de partij die de kenmerkende 



AM\642976NL.doc 15/37 PE 382.371v01-00

NL

verblijfplaats heeft. Indien niet kan worden 
vastgesteld wat de kenmerkende prestatie is, 
wordt de overeenkomst beheerst door het 
recht van het land waarmee zij het nauwst 
verbonden is.

prestatie moet verrichten, op het ogenblik 
van de sluiting van de overeenkomst haar 
gewone verblijfplaats heeft, tenzij uit alle 
omstandigheden in verband met de 
overeenkomst duidelijk blijkt dat er 
nauwere banden met het recht van een 
ander land zijn.

Or. fr

Motivering

De uitvoering van een beperkte uitzonderingsclausule betreffende de regels voor de 
vaststelling van het toepasbare recht is noodzakelijk om een grotere rechtszekerheid voor 
dienstverrichters te waarborgen.

Amendement ingediend door Janelly Fourtou

Amendement 53
Artikel 5

1. Consumentenovereenkomsten in de zin 
van het volgende lid worden onder de in dat 
lid vastgestelde voorwaarden beheerst door 
het recht van de lidstaat waar de 
consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

1. Dit artikel is van toepassing op 
overeenkomsten die betrekking hebben op 
de levering van roerende goederen of de 
verstrekking van diensten aan een persoon 
("de consument") voor een gebruik dat als 
niet-bedrijfs- of beroepsmatig kan worden 
beschouwd, alsmede op overeenkomsten ter 
financiering van een dergelijke levering of 
verstrekking.

2. Lid 1 is van toepassing op 
overeenkomsten gesloten door een 
natuurlijke persoon, de consument, die zijn 
gewone verblijfplaats in een lidstaat heeft, 
voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of 
beroepsmatig kan worden beschouwd, met 
een andere persoon, de verkoper, die 
handelt in de uitoefening van zijn 
beroepsactiviteit.

2. Ongeacht het bepaalde in artikel 3 kan 
de rechtskeuze van de partijen er niet toe 
leiden dat de consument de bescherming 
verliest welke hij geniet op grond van de 
bepalingen van dwingend recht van het 
land waar hij zijn gewone verblijfsplaats 
heeft, indien:

Lid 1 is van toepassing op voorwaarde dat 
de overeenkomst is gesloten met een 
verkoper die commerciële of 
beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat 
waar de consument zijn woonplaats heeft, 
of dergelijke activiteiten met ongeacht 

- de sluiting van de overeenkomst in dat 
land is voorafgegaan door een bijzonder 
aanbod of door reclame en indien de 
consument in dat land de voor de sluiting 
van die overeenkomst noodzakelijke 
handelingen heeft verricht, of
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welke middelen richt op die lidstaat, of op 
meerdere staten met inbegrip van die 
lidstaat, en de overeenkomst onder die 
activiteiten valt, tenzij de verkoper niet wist 
waar de consument zijn gewone 
verblijfplaats had en deze onwetendheid 
niet aan zijn eigen nalatigheid was te 
wijten. 

- indien de wederpartij van de consument 
of zijn vertegenwoordiger de bestelling in 
dat land heeft ontvangen, of
- indien een koopovereenkomst betreft en 
de consument vanuit dat land naar een 
ander land is gereisd en daar de bestelling 
heeft gedaan, mits de reis door de verkoper 
is georganiseerd met het doel de consument 
tot koop te bewegen.

3. Lid 1 is niet van toepassing op: 3. Ongeacht artikel 4 worden deze 
overeenkomsten, bij gebreke van een 
rechtskeuze overeenkomstig artikel 3, 
beheerst door het recht van het land waar 
de consument zijn gewone verblijfplaats 
heeft, indien zij zijn gesloten in de in lid 2 
beschreven omstandigheden.

a) overeenkomsten tot verstrekking van 
diensten, wanneer de diensten aan de 
consument uitsluitend moeten worden 
verstrekt in een ander land dan dat waar hij 
zijn gewone verblijfplaats heeft;
b) vervoerovereenkomsten, met 
uitzondering van 
pakketreisovereenkomsten in de zin van 
Richtlijn 90/314/EEG van 13 juni 1990;
c) overeenkomsten die een zakelijk recht op 
of een recht tot gebruik van een onroerend 
goed tot onderwerp hebben, met 
uitzondering van de overeenkomsten die 
een recht van deeltijds gebruik in de zin 
van Richtlijn 94/47/EG van 26 oktober 
1994 tot onderwerp hebben.

Or. en
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Motivering

This amendment seeks to replace the new version of Article 5 proposed by the Commission 
with the text of Article 5 of the Rome Convention.  It is considered, first, that the text of the 
Rome Convention is not known to have given rise to any problems in practice.  Secondly, it is 
argued that the new text could have the effect of discouraging traders, particularly SMEs, 
from opening Internet trading sites and engaging in transactions with consumers from other 
countries in that this could involve them in having to deal with all the legal systems of the 
Member States of the EU.  This is hardly consistent with the aims of the single market. 
Moreover, the Commission's  text is discriminatory as it would apply only to consumers in 
Member States of the EU.  Lastly, the Commission introduced the new provision without 
conducting an impact assessment, which is essential in view of its potential adverse impact on 
businesses and on the internal market.

Amendement ingediend door Maria Berger

Amendement 54
Artikel 5

1. Consumentenovereenkomsten in de zin 
van het volgende lid worden onder de in dat 
lid vastgestelde voorwaarden beheerst door 
het recht van de lidstaat waar de consument 
zijn gewone verblijfplaats heeft.

1. Consumentenovereenkomsten in de zin 
van het volgende lid worden onder de in dat 
lid vastgestelde voorwaarden beheerst door 
het recht van de staat waar de consument 
zijn gewone verblijfplaats heeft.

2. Lid 1 is van toepassing op 
overeenkomsten gesloten door een 
natuurlijke persoon, de consument, die zijn 
gewone verblijfplaats in een lidstaat heeft,
voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of 
beroepsmatig kan worden beschouwd, met 
een andere persoon, de verkoper, die handelt 
in de uitoefening van zijn beroepsactiviteit.

2. Lid 1 is van toepassing op 
overeenkomsten gesloten door een 
natuurlijke persoon, de consument, voor een 
gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig 
kan worden beschouwd, met een andere 
persoon, de verkoper, die handelt in de 
uitoefening van zijn beroepsactiviteit.

Lid 1 is van toepassing op voorwaarde dat 
de overeenkomst is gesloten met een 
verkoper die commerciële of 
beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat
waar de consument zijn woonplaats heeft, of 
dergelijke activiteiten met ongeacht welke 
middelen richt op die lidstaat, of op 
meerdere staten met inbegrip van die 
lidstaat, en de overeenkomst onder die 
activiteiten valt, tenzij de verkoper niet wist 
waar de consument zijn gewone 
verblijfplaats had en deze onwetendheid niet 
aan zijn eigen nalatigheid was te wijten. 

Lid 1 is van toepassing op voorwaarde dat 
de overeenkomst is gesloten met een 
verkoper die commerciële of 
beroepsactiviteiten ontplooit in de staat waar 
de consument zijn woonplaats heeft, of 
dergelijke activiteiten met ongeacht welke 
middelen richt op die staat, of op meerdere 
staten met inbegrip van die staat, en de 
overeenkomst onder die activiteiten valt, 
tenzij de verkoper niet wist waar de 
consument zijn gewone verblijfplaats had en 
deze onwetendheid niet aan zijn eigen 
nalatigheid was te wijten. 
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3. Lid 1 is niet van toepassing op: 3. Voor alle overeenkomsten tussen 
ondernemers en consumenten in de zin van 
lid 1, onder a) is de keuze van het recht van 
een derde land nietig, wanneer de 
consument daardoor de bescherming 
verliest die voor hem uit een EG-richtlijn 
voortvloeien, voor zover

a) overeenkomsten tot verstrekking van 
diensten, wanneer de diensten aan de 
consument uitsluitend moeten worden 
verstrekt in een ander land dan dat waar hij 
zijn gewone verblijfplaats heeft;

a) uit de overeenkomst uitsluitend 
verbindingen met EU-landen blijken of

b) vervoerovereenkomsten, met 
uitzondering van 
pakketreisovereenkomsten in de zin van 
Richtlijn 90/314/EEG van 13 juni 1990;

b) de consument zijn gewone verblijfplaats 
in een lidstaat heeft en de voorwaarden van 
lid 2, onder b) zijn vervuld.

c) overeenkomsten die een zakelijk recht op 
of een recht tot gebruik van een onroerend 
goed tot onderwerp hebben, met 
uitzondering van de overeenkomsten die 
een recht van deeltijds gebruik in de zin 
van Richtlijn 94/47/EG van 26 oktober 
1994 tot onderwerp hebben.

Het in dit geval in plaats van de buiten 
werking gestelde rechtskeuze toe te passen 
recht vloeit voor lid 1 voort uit de algemene 
regels, voor lid 2 uit artikel 5, lid 1.

Or. de

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 55
Artikel 5, lid 1

1. Consumentenovereenkomsten in de zin 
van het volgende lid worden onder de in dat 
lid vastgestelde voorwaarden beheerst door 
het recht van de lidstaat waar de 
consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

1. De overeenkomst die wordt gesloten door 
een natuurlijk persoon (de consument) 
voor een gebruik dat niet als bedrijfs- of 
beroepsmatig kan worden beschouwd, met 
een ander persoon (de ondernemer), 
handelend bij de uitoefening van zijn 
beroepsactiviteit, wordt beheerst door het 
recht van het land waar de consument zijn 
gewone verblijfplaats heeft, op voorwaarde:
a) dat de ondernemer zijn beroepsactiviteit 
uitoefent in het land waar de consument 
zijn gewone verblijfplaats heeft; of
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b) dat de ondernemer op de een of andere 
manier zijn activiteit richt op dit land of op 
een aantal landen waaronder dit land, en 
de overeenkomst onder de werkingssfeer 
van deze activiteit valt.
In andere gevallen wordt het recht dat van 
toepassing is op een 
consumentenovereenkomst beheerst door 
het recht dat krachtens artikel 4 van 
toepassing is, behoudens bindende 
bepalingen van het recht van het land waar 
de consument zijn gewone verblijfplaats 
heeft.

Or. fr

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 56
Artikel 5, lid 1

1. Consumentenovereenkomsten in de zin 
van het volgende lid worden onder de in dat 
lid vastgestelde voorwaarden beheerst door 
het recht van de lidstaat waar de consument
zijn gewone verblijfplaats heeft.

1. Onverminderd het bepaalde van artikel 3 
mag de rechtskeuze van de partijen in een 
consumentenovereenkomst in de zin van het 
volgende lid en onder de in dat lid 
vastgestelde voorwaarden er niet toe leiden 
dat de consument de bescherming verliest 
die hem krachtens de bindende 
voorschriften van het recht van het land
waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft zijn 
toegekend.

Or. en

Motivering

Het beginsel van de vrijheid van keuze van het toepasbare recht moet ook voor 
consumentenovereenkomsten gelden. In het oorspronkelijke voorstel wordt de keuzevrijheid 
van de consument ongegrond beperkt. Onverminderd een clausule over de keuze van het 
toepasbare recht in consumentenovereenkomsten moeten de bindende voorzieningen van het 
acquis communautaire en/of de bindende bepalingen van het land van oorsprong van de 
consument echter ook in consumentenovereenkomsten van toepassing zijn.
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Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 57
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Onverminderd het bepaalde in artikel 
4 worden consumentenovereenkomsten bij 
gebreke van een rechtskeuze 
overeenkomstig artikel 3, in de zin van en 
onder de voorwaarden van lid 2 beheerst 
door het recht van de lidstaat waar de 
consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

Or. en

Motivering

Het beginsel van vrije keuze van het toepasselijke recht moet ook voor 
consumentenovereenkomsten gelden. Bij gebreke van een rechtskeuze moet de consument 
echter worden beschermd. Dit kan het best worden bereikt door de wet toe te passen van de 
lidstaat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 58
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Alle verklaringen en afspraken over 
de voorfase van een overeenkomst worden 
beschouwd als onderdeel van de 
overeenkomst.

Or. en

Motivering

Hetzelfde recht dat van toepassing is op de overeenkomst moet ook gelden voor de voorfase 
daarvan, omdat vele maatregelen tijdens deze fase doorslaggevend zijn voor consumenten om 
een overeenkomst te ondertekenen. Deze oplossing strookt met het bepaalde in het 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake Rome II.

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 59
Artikel 5, lid 2, alinea 2
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Lid 1 is van toepassing op voorwaarde dat 
de overeenkomst is gesloten met een 
verkoper die commerciële of 
beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat 
waar de consument zijn woonplaats heeft, of 
dergelijke activiteiten met ongeacht welke 
middelen richt op die lidstaat, of op 
meerdere staten met inbegrip van die 
lidstaat, en de overeenkomst onder die 
activiteiten valt, tenzij de verkoper niet wist 
waar de consument zijn gewone 
verblijfplaats had en deze onwetendheid 
niet aan zijn eigen nalatigheid was te 
wijten.

Lid 1 is van toepassing op voorwaarde dat 
de overeenkomst is gesloten met een 
verkoper die commerciële of 
beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat 
waar de consument zijn woonplaats heeft, of 
dergelijke activiteiten met ongeacht welke 
middelen richt op die lidstaat, of op 
meerdere staten. Het is ook van toepassing 
in gevallen waarin ondernemers 
consumenten bewust verzoeken een 
overeenkomst aan te gaan terwijl 
laatstgenoemde zich buiten zijn/haar land 
of woonplaats bevindt, of wanneer de 
ondernemer de consument uitnodigt naar 
een ander land te reizen en de 
overeenkomst daar wordt gesloten.

Or. en

Motivering

Artikel 5 lijkt in de huidige bewoordingen niet van toepassing te zijn op gevallen waarin de 
consument door het bedrijf verzocht wordt naar een ander land te gaan om de overeenkomst 
te sluiten of wanneer de consument tijdens een vakantie door een onderneming wordt 
benaderd met het voorstel een overeenkomst aan te gaan (d.w.z. timeshare ...).

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 60
Artikel 5, lid 2, alinea 2

Lid 1 is van toepassing op voorwaarde dat 
de overeenkomst is gesloten met een 
verkoper die commerciële of 
beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat 
waar de consument zijn woonplaats heeft, of 
dergelijke activiteiten met ongeacht welke 
middelen richt op die lidstaat, of op 
meerdere staten met inbegrip van die 
lidstaat, en de overeenkomst onder die 
activiteiten valt, tenzij de verkoper niet wist 
waar de consument zijn gewone 
verblijfplaats had en deze onwetendheid 
niet aan zijn eigen nalatigheid was te 
wijten. 

Lid 1 is van toepassing op voorwaarde dat 
de overeenkomst is gesloten met een 
verkoper die commerciële of 
beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat 
waar de consument zijn woonplaats heeft, of 
dergelijke activiteiten met ongeacht welke 
middelen richt op die lidstaat, of op 
meerdere staten. Het is ook van toepassing 
in gevallen waarin ondernemers 
consumenten bewust verzoeken een 
overeenkomst aan te gaan terwijl 
laatstgenoemde zich buiten zijn/haar land 
of woonplaats bevindt, of wanneer de 
ondernemer de consument uitnodigt naar 
een ander land te reizen en de 
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overeenkomst daar wordt gesloten.

Or. en

Motivering

Naar mijn mening zou niet-toepassing van de collisienorm van artikel 5 op deze scenario's 
mazen in wetgeving doen ontstaan die zullen worden gebruikt door bedrijven ten nadele van 
consumenten.

Bovendien moet de nieuwe beperking waarin wordt verklaard "tenzij de verkoper niet wist 
waar de consument zijn gewone verblijfplaats had en deze onwetendheid niet aan zijn eigen 
nalatigheid was te wijten" worden geschrapt omdat deze overbodig is en tot verwarring zou 
kunnen leiden. Aanpassing van de toekomstige verordening aan hetgeen is bepaald in de 
verordening Brussel I (artikel 15, lid 1, onder c)) is belangrijk om te zorgen voor een 
coherente wetgeving.

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 61
Artikel 5, lid 2, alinea 2

Lid 1 is van toepassing op voorwaarde dat 
de overeenkomst is gesloten met een 
verkoper die commerciële of 
beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat 
waar de consument zijn woonplaats heeft, of 
dergelijke activiteiten met ongeacht welke
middelen richt op die lidstaat, of op 
meerdere staten met inbegrip van die 
lidstaat, en de overeenkomst onder die 
activiteiten valt, tenzij de verkoper niet wist 
waar de consument zijn gewone 
verblijfplaats had en deze onwetendheid niet 
aan zijn eigen nalatigheid was te wijten. 

Lid 1 is van toepassing op voorwaarde dat 
de overeenkomst is gesloten met een 
verkoper die commerciële of 
beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat 
waar de consument zijn woonplaats heeft, of 
dergelijke activiteiten op positieve wijze 
richt op die lidstaat, of op meerdere staten 
met inbegrip van die lidstaat, en de 
overeenkomst voortvloeit uit dit gedrag, 
tenzij de verkoper niet wist waar de 
consument zijn gewone verblijfplaats had en 
deze onwetendheid niet aan zijn eigen 
nalatigheid was te wijten. 

Or. en

Motivering

In the absence of the proposed amendment the Regulation could be taken to mean that any 
trader who traded via the internet would be obliged to offer redress to consumers in 
accordance with the law in that consumer´s Member State, even if the trader had not 
deliberately targeted that Member State. There are occasions when the trader does not know 
the consumer´s Member State when undertaking the transaction. This occurs in particular 
when an SME uses a website to advertise its products.
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Under this amendment, the trader would be obliged to act in accordance with law of the 
consumer´s Member State only if he had positively targeted it - rather than inadvertently. In 
the absence of this amendment traders might be reluctant to set up e-business or would 
specifically target it to their own Member State only. This would reduce consumer choice and 
undermine the internal market.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 62
Artikel 5, lid 3

3. Lid 1 is niet van toepassing op: schrappen
a) overeenkomsten tot verstrekking van 
diensten, wanneer de diensten aan de 
consument uitsluitend moeten worden 
verstrekt in een ander land dan dat waar hij 
zijn gewone verblijfplaats heeft;
b) vervoerovereenkomsten, met 
uitzondering van 
pakketreisovereenkomsten in de zin van 
Richtlijn 90/314/EEG van 13 juni 1990;
c) overeenkomsten die een zakelijk recht op 
of een recht tot gebruik van een onroerend 
goed tot onderwerp hebben, met 
uitzondering van de overeenkomsten die 
een recht van deeltijds gebruik in de zin 
van Richtlijn 94/47/EG van 26 oktober 
1994 tot onderwerp hebben.

Or. en

Motivering

Er is geen geldige reden om bepaalde consumentenovereenkomsten uit te sluiten van het 
bepaalde van artikel 5. Alle consumentenovereenkomsten voor de levering van goederen of de 
verstrekking van diensten moeten onder dezelfde voorschriften vallen. Bovendien komen in de 
verordening Brussel I betreffende de bevoegdheid en de tenuitvoerlegging (44/2001/EG) deze 
uitzonderingen niet voor, afgezien van vervoersovereenkomsten. Coherentie met de 
verordening Brussel I moet worden gewaarborgd. Niettemin moeten ook 
vervoersovereenkomsten die via het Internet zijn gesloten onder artikel 5 vallen.
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Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 63
Artikel 5, lid 3, alinea a)

a) overeenkomsten tot verstrekking van 
diensten, wanneer de diensten aan de 
consument uitsluitend moeten worden 
verstrekt in een ander land dan dat waar hij 
zijn gewone verblijfplaats heeft;

schrappen

Or. en

Motivering

Alle consumentenovereenkomsten voor de levering van goederen en de verrichting van 
diensten moeten onder dezelfde regeling vallen, d.w.z. toepassing van het recht van het land 
van verblijf van de consument. Bovendien komen deze uitzonderingen niet voor in de 
verordening Brussel I betreffende de rechtelijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging 
(44/2001/EG), met uitzondering van vervoersovereenkomsten.

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 64
Artikel 5, lid 3, alinea b)

b) vervoerovereenkomsten, met uitzondering 
van pakketreisovereenkomsten in de zin van 
Richtlijn 90/314/EEG van 13 juni 1990;

b) vervoerovereenkomsten, met uitzondering 
van pakketreisovereenkomsten in de zin van 
Richtlijn 90/314/EEG van 13 juni 1990 of 
overeenkomsten met betrekking tot 
autohuur;

Or. en

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 65
Artikel 5, lid 3, alinea c)

c) overeenkomsten die een zakelijk recht op 
of een recht tot gebruik van een onroerend 
goed tot onderwerp hebben, met 
uitzondering van de overeenkomsten die 
een recht van deeltijds gebruik in de zin 
van Richtlijn 94/47/EG van 26 oktober 

schrappen
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1994 tot onderwerp hebben.

Or. en

Motivering

Deze uitzondering moet worden gezien tegen de achtergrond van het toenemend aantal 
EU-burgers dat onroerend goed in andere lidstaten dan hun land van verblijf aankoopt, vaak 
als gevolg van rechtstreekse reclame of andere activiteiten in hun lidstaat van verblijf, 
diepgaander worden onderzocht.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 66
Artikel 5, lid 3, alinea c)

c) overeenkomsten die een zakelijk recht op 
of een recht tot gebruik van een onroerend 
goed tot onderwerp hebben, met 
uitzondering van de overeenkomsten die een 
recht van deeltijds gebruik in de zin van 
Richtlijn 94/47/EG van 26 oktober 1994 tot 
onderwerp hebben.

c) overeenkomsten die de uitoefening van
een zakelijk recht op of een recht tot gebruik 
van een onroerend goed tot onderwerp 
hebben, met uitzondering van de 
overeenkomsten die een recht van deeltijds 
gebruik in de zin van Richtlijn 94/47/EG van 
26 oktober 1994 tot onderwerp hebben.

Or. fr

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 67
Artikel 5, lid 3 bis

3 bis. Bij overeenkomsten die een eerste 
overeenkomst tot verstrekking van diensten 
en aansluitende, opeenvolgende transacties 
of een aansluitende reeks transacties van 
hetzelfde soort omvatten, die qua tijd met 
elkaar in verband staan, is het voor de 
eerste overeenkomst conform lid 1 geldende 
recht van toepassing.

Or. de
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Motivering

In der Verordnung sollte berücksichtigt werden, dass in bestimmten Fällen 
Geschäftsbeziehungen auf Dauer angelegt sind und sich an den Rahmenvertrag eine Vielzahl 
von einzelnen Verträgen anschließen können (z.B. Überweisungsverträge im Rahmen eines 
Girokontovertrages). Um zu vermeiden, dass sich aufgrund eines Wechsels des gewöhnlichen 
Aufenthaltsorts des Verbrauchers während der Laufzeit des Rahmenvertrages das 
anwendbare Recht für die davon erfassten Einzelverträge ändert, sollte nach dem Vorbild des 
Artikel 1 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an 
Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 
97/7/EG und 98/27/EG bei der Bestimmung des maßgeblichen Rechts nur an den 
Rahmenvertrag als „erste Vereinbarung“ angeknüpft werden. Damit würde dem Umstand 
Rechnung getragen, dass EU-Bürger ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort innerhalb der EU 
beispielsweise aus beruflichen Gründen häufig wechseln.

Amendement ingediend door Maria Berger

Amendement 68
Artikel 5 bis

Artikel 5 bis
1. Een verzekeringsovereenkomst wordt 
beheerst door het recht van het land waar 
de polishouder zijn gewone verblijfplaats 
heeft, tenzij anders bepaald in de leden 2 
t/m 4.
2. Bij het afsluiten van een verplichte 
verzekering wordt de 
verzekeringsovereenkomst beheerst door 
het recht van het land dat de verplichting
om een verzekering af te sluiten, heeft 
opgelegd.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 
mogen de partijen, overeenkomstig 
artikel 3, besluiten dat hun overeenkomst 
wordt beheerst door het recht van het land 
waar het risico is gelegen. Artikel 5, lid 1 is 
echter van toepassing op een overeenkomst 
tussen een consument en een daarin 
omschreven ondernemer.
4. De leden 1 tot en met 3 zijn niet van 
toepassing op overeenkomsten betreffende 
herverzekering of overeenkomsten ter 
dekking van grote risico's zoals 
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omschreven in richtlijnen van de Raad 
88/357/EEG1 en 90/618/EG2, zoals 
gewijzigd.
__________
1 Tweede richtlijn 88/357/EEG van de Raad van 22 
juni 1988 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het 
directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de 
levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van de 
bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke 
uitoefening van het vrij verrichten van diensten en 
houdende wijziging van richtlijn 2005/14/EG van 
het Europees Parlement en de Raad (PB L 149 van 
11.6.2005, blz. 14).
2 Richtlijn 90/618/EEG van de Raad van 8 
november 1990 tot wijziging, met name wat de 
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen betreft, van richtlijn 73/239/EEG en 
richtlijn 88/357/EEG tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met 
uitzondering van de levensverzekeringsbranche (PB 
L 330 van 29.11.1990, blz. 44). 

Or. en

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 69
Artikel 6, lid 2, letter a)

a) het recht van het land waar of van 
waaruit de werknemer ter uitvoering van de 
overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid 
verricht. De plaats waar of van waaruit de 
arbeid gewoonlijk wordt verricht, wordt niet 
geacht te zijn gewijzigd wanneer de 
werknemer zijn arbeid tijdelijk in een ander 
land verricht. Het verrichten van arbeid in 
een ander land wordt als tijdelijk aangemerkt 
wanneer de werknemer na de voltooiing van 
zijn taak in het buitenland opnieuw arbeid in 
het land van herkomst moet verrichten. Het 
feit dat een nieuwe arbeidsovereenkomst 
wordt gesloten met de oorspronkelijke 
werkgever of met een werkgever die tot 
hetzelfde concern behoort als de 
oorspronkelijke werkgever, sluit niet uit dat 

a) het recht van het land waar de werknemer 
ter uitvoering van de overeenkomst 
gewoonlijk zijn arbeid verricht. De plaats 
waar of van waaruit de arbeid gewoonlijk 
wordt verricht, wordt niet geacht te zijn 
gewijzigd wanneer de werknemer zijn arbeid 
tijdelijk in een ander land verricht. Het 
verrichten van arbeid in een ander land 
wordt als tijdelijk aangemerkt wanneer de 
werknemer na de voltooiing van zijn taak in 
het buitenland opnieuw arbeid in het land 
van herkomst moet verrichten. Het feit dat 
een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt 
gesloten met de oorspronkelijke werkgever 
of met een werkgever die tot hetzelfde 
concern behoort als de oorspronkelijke 
werkgever, sluit niet uit dat de werknemer 
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de werknemer zijn arbeid tijdelijk in een 
ander land verricht. Het feit dat een nieuwe 
arbeidsovereenkomst wordt gesloten met de 
oorspronkelijke werkgever, sluit niet uit dat 
de werknemer zijn arbeid tijdelijk in een 
ander land verricht;

zijn specifieke arbeid tijdelijk in een ander 
land verricht. Met de intentie van de 
partijen betreffende een toekomstige 
terugkeer en een voortzetting van de 
arbeidsrelatie moet rekening worden 
gehouden bij de beoordeling van het 
tijdelijk karakter van de detachering.

Or. fr

Amendement ingediend door Maria Berger

Amendement 70
Artikel 6, lid 2, letter a bis) (nieuw)

a bis) Voor de doeleinden van de letters a) 
en a bis) verandert de plaats waar de arbeid 
gewoonlijk wordt verricht, niet wanneer de 
werknemer zijn arbeid tijdelijk in een ander 
land verricht. Het verrichten van arbeid in 
een ander land wordt als tijdelijk 
aangemerkt wanneer de werknemer na 
voltooiing van zijn taak in het buitenland 
opnieuw arbeid in het land van herkomst 
moet verrichten.

Or. de

Motivering

Deze tekst staat onder letter a) van het Commissievoorstel en komt inhoudelijk overeen met de 
Overeenkomsten van Rome. Door het begrip "verrichten van arbeid" moet duidelijk gemaakt 
worden dat de tijdelijke activiteiten in een ander land strikt moet worden geïnterpreteerd.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 71
Artikel 6, lid 2, letter b)

b) het recht van het land waar zich de 
vestiging bevindt die de werknemer in 
dienst heeft genomen, indien de werknemer 
niet in of vanuit eenzelfde land gewoonlijk 
zijn arbeid verricht of indien hij zijn arbeid 
gewoonlijk verricht op een plaats die niet 

b) het recht van het land waar zich de 
vestiging bevindt die de werknemer heeft 
tewerkgesteld, indien de werknemer niet in 
of vanuit eenzelfde land gewoonlijk zijn 
arbeid verricht of indien hij zijn arbeid 
gewoonlijk verricht op een plaats die niet 
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onder de soevereiniteit van een staat valt. onder de soevereiniteit van een staat valt.

Or. fr

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 72
Artikel 6, lid 3

3. Het overeenkomstig lid 2 aangewezen 
recht kan terzijde worden gesteld wanneer 
uit het geheel der omstandigheden blijkt dat 
de arbeidsovereenkomst nauwer is 
verbonden met een ander land; in dat geval 
is het recht van dit ander land van 
toepassing.

3. Het overeenkomstig lid 2 aangewezen 
recht kan bij uitzondering terzijde worden 
gesteld wanneer duidelijk blijkt dat dit 
ongeschikt is en de arbeidsovereenkomst 
duidelijk nauwer is verbonden met een ander 
land; in dat geval is het recht van dit ander 
land van toepassing.

Or. fr

Amendement ingediend door Maria Berger

Amendement 73
Artikel 6 bis (nieuw)

Artikel 6 bis
Onverminderd het bepaalde van artikel 3 
mag de rechtskeuze van de partijen in 
huurovereenkomsten over onroerende 
goederen er niet toe leiden dat de huurder 
de bescherming wordt ontnomen die hem 
door de bepalingen van het dwingende 
recht van de staat waar het onroerend goed 
is gelegen, wordt toegekend.

Or. de

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 74
Artikel 8

1. Een bepaling van bijzonder dwingend 1. Een bepaling van bijzonder dwingend 
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recht is een dwingende bepaling aan de 
inachtneming waarvan een land zoveel 
belang hecht voor de handhaving van de 
politieke, sociale of economische 
organisatie, dat zij moet wordt toegepast op 
elk geval dat onder de werkingssfeer ervan 
valt, ongeacht welk recht overeenkomstig 
deze verordening van toepassing is op de 
overeenkomst.

recht is een noodzakelijke bepaling aan de 
inachtneming waarvan een land zoveel 
belang hecht voor de handhaving van de 
politieke, sociale of economische 
organisatie, dat zij moet wordt toegepast op 
elk geval dat onder de werkingssfeer ervan 
valt, ongeacht welk recht overeenkomstig 
deze verordening van toepassing is op de 
overeenkomst.

2. De bepalingen van deze verordening doen 
geen afbreuk aan de toepassing van de 
bepalingen van bijzonder dwingend recht 
van de rechter bij wie de zaak aanhangig is. 

2. De bepalingen van deze verordening doen 
geen afbreuk aan de toepassing van de 
bepalingen van bijzonder dwingend recht 
van de rechter bij wie de zaak aanhangig is. 

3. Deze rechter kan ook gevolg toekennen 
aan de bepalingen van bijzonder dwingend 
recht van een ander land waarmee het 
geval nauw verbonden is. Bij de beslissing 
of aan deze bepalingen van bijzonder 
dwingend recht gevolg moet worden 
toegekend, houdt de rechter rekening met 
hun aard en voorwerp overeenkomstig de 
definitie in lid 1, alsmede met de gevolgen 
die de toepassing of niet-toepassing van 
deze bepalingen zou kunnen hebben voor 
het door de betrokken bepaling van 
bijzonder dwingend recht nagestreefde doel 
alsook voor de partijen.

Or. en

Motivering

Het bijvoeglijk naamwoord "dwingende" moet worden vervangen door "noodzakelijke", om 
het dwingende recht beter te karakteriseren.

Artikel 8, lid 3 geeft rechters de bevoegdheid om de bepalingen van bijzonder dwingend recht 
van een ander land toe te passen. Deze mogelijkheid zou het aantal zaken waarin de 
toepassing van Europese collisieregels wordt vervangen, doen toenemen. Om zo'n situatie te 
voorkomen, moet artikel 8, lid 3 worden geschrapt.

Amendement ingediend door Maria Berger

Amendement 75
Artikel 8, lid 1

1. Een bepaling van bijzonder dwingend 1. Voor de bedoelingen van dit artikel is 
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recht is een dwingende bepaling aan de 
inachtneming waarvan een land zoveel 
belang hecht voor de handhaving van de 
politieke, sociale of economische 
organisatie, dat zij moet wordt toegepast op 
elk geval dat onder de werkingssfeer ervan 
valt, ongeacht welk recht overeenkomstig 
deze verordening van toepassing is op de 
overeenkomst.

een bepaling van bijzonder dwingend recht 
is een noodzakelijke bepaling aan de 
inachtneming waarvan een land zoveel 
belang hecht voor de handhaving van de 
politieke, sociale of economische 
organisatie, zodat zij moet wordt toegepast 
op elk geval dat onder de werkingssfeer 
ervan valt, ongeacht welk recht 
overeenkomstig deze verordening van 
toepassing is op de overeenkomst.

Or. de

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 76
Artikel 10, lid 1

1. Een overeenkomst is wat de vorm betreft 
geldig indien zij voldoet aan de 
vormvereisten van het recht dat ingevolge 
deze verordening op de overeenkomst zelve 
van toepassing is of van het recht van het 
land waar een van de partijen of haar 
vertegenwoordiger zich bevindt op het 
ogenblik van de sluiting van de 
overeenkomst of van het recht van het land 
waar een van de partijen op dat ogenblik 
haar gewone verblijfplaats heeft.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
1. Een overeenkomst is wat de vorm betreft 
geldig indien zij voldoet aan de 
vormvereisten van het recht dat ingevolge 
deze verordening op de overeenkomst zelve 
van toepassing is of van het recht van het 
land waar een van de partijen of haar 
vertegenwoordiger zich bevindt op het 
ogenblik van de sluiting van de 
overeenkomst of van het recht van het land 
waar een van de partijen op dat ogenblik 
haar gewone verblijfplaats heeft.

Or. fr

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement ingediend door Maria Berger

Amendement 77
Artikel 10, lid 4

4. Ongeacht de leden 1 tot en met 3 van dit 4. Ongeacht de leden 1 tot en met 3 van dit 
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artikel wordt de overeenkomst die een 
zakelijk recht op of een recht tot gebruik van 
een onroerend goed tot onderwerp heeft, 
beheerst door de dwingende 
vormvoorschriften van het recht van het land 
waar het onroerend goed is gelegen, 
voorzover het volgens dat recht gaat om 
bepalingen van bijzonder dwingend recht 
in de zin van artikel 8 van deze 
verordening.

artikel wordt de overeenkomst die een 
zakelijk recht op of een recht tot gebruik van 
een onroerend goed tot onderwerp heeft, 
beheerst door de dwingende 
vormvoorschriften van het recht van het land 
waar het onroerend goed is gelegen, 
voorzover het recht van dat land van 
toepassing is, ongeacht het feit in welk land 
de overeenkomst wordt gesloten of door 
welk recht deze overeenkomst wordt 
beheerst.

Or. de

Motivering

Bij overeenkomsten voor onroerende goederen moet niet naar bepalingen van bijzonder 
dwingend recht wordt verwezen, maar naar de bepalingen van bijzonder dwingend recht in 
het land waar het onroerend goed zich bevindt.

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 78
Artikel 10, lid 4

4. Ongeacht de leden 1 tot en met 3 van dit 
artikel wordt de overeenkomst die een 
zakelijk recht op of een recht tot gebruik 
van een onroerend goed tot onderwerp 
heeft, beheerst door de dwingende 
vormvoorschriften van het recht van het 
land waar het onroerend goed is gelegen, 
voorzover het volgens dat recht gaat om 
bepalingen van bijzonder dwingend recht 
in de zin van artikel 8 van deze 
verordening.

4. Ongeacht de leden 1 tot en met 3 van dit 
artikel wordt de overeenkomst die 
ingeschreven of getranscribeerd moet 
worden in openbare registers worden 
beheerst door de bepalingen van het recht 
van het land onder de autoriteit waarvan 
het openbaar register wordt aangehouden.

Or. it

Motivering

In het communautaire recht worden de rol en het belang van openbare registers voor de 
rechtszekerheid van de overdracht van daarin geregistreerde effecten erkend (zie de artikelen 
12 en 14 van verordening (EG) nr. 1346/2000).

De waarborging van het vertrouwen van het publiek, de specifieke technische voorschriften 
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van elk systeem en de gevolgen van het registreren van overeenkomsten in openbare registers 
(vooral, de uitvoerbaarheid van de rechten van de houder van deze effecten en de zekerheid 
met betrekking tot de aankoop door verschillende opeenvolgende cessionarissen) impliceren 
dat alleen documenten die zijn opgesteld in de vorm die vereist wordt door het recht van de 
staat onder de autoriteit waarvan een register wordt aangehouden in dergelijke registers 
mogen worden opgenomen.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 79
Artikel 10, lid 4

4. Ongeacht de leden 1 tot en met 3 van dit 
artikel wordt de overeenkomst die een 
zakelijk recht op of een recht tot gebruik van 
een onroerend goed tot onderwerp heeft, 
beheerst door de dwingende 
vormvoorschriften van het recht van het land 
waar het onroerend goed is gelegen, 
voorzover het volgens dat recht gaat om 
bepalingen van bijzonder dwingend recht 
in de zin van artikel 8 van deze 
verordening.

4. Ongeacht de leden 1 tot en met 3 van dit 
artikel wordt de overeenkomst die een 
zakelijk recht op of een recht tot gebruik van 
een onroerend goed tot onderwerp heeft, 
beheerst door de dwingende 
vormvoorschriften van het recht van het land 
waar het onroerend goed is gelegen.

Or. fr

Motivering

Pour les contrats ayant pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un 
immeuble, l’article 10 par. 4 ne permet l’application des règles de forme impératives de 
l’Etat dans lequel l’immeuble est situé, que pour autant qu’il s’agit de lois de police au sens 
du règlement. Le lien entre ces deux types de règles, qui constitue un changement d’approche 
par rapport à la Convention de Rome, n’est juridiquement pas correct : Les lois de police ont 
pour but de sauvegarder l’organisation politique, sociale ou économique d’un pays, tandis 
que les règles de forme visent à assurer un niveau élevé de sécurité juridique et ainsi à 
protéger les parties et les tiers à un contrat. Il importe donc de supprimer cette référence aux 
lois de police

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 80
Artikel 13, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De overdracht van aanverwante 
rechten (waaronder, maar niet uitsluitend, 
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rente van effecten, hypotheken, borgtocht 
of garantie) of het recht van de cessionaris
om overdracht van dit soort aanverwante 
rechten te eisen, wordt beheerst door het 
recht dat van toepassing is op de 
overeenkomst en, wanneer het aanverwante 
recht eigendom is van een derde partij, 
door het recht dat van toepassing is op de 
verplichting van de derde partij.

Or. en

Motivering

Er bestaat een sterke behoefte aan verduidelijking en harmonisatie van de collisieregels die 
van toepassing zijn op aanverwante rechten. Dit geldt met name voor contractuele relaties die 
deel uitmaken "true sale"-securisatietransacties, wanneer met het "special purpose vehicle" 
(SPV) rechten worden verworven op verstrekte leningen of schuldvorderingen. De kwestie of 
en in welke mate het SPV ook rechten doet gelden op rente op effecten of hypotheken die met 
deze rechten verbonden zijn, is van groot belang voor investeerders en 
kredietwaardigheidsbeoordelaars. Het bestaan van een duidelijke collisieregel biedt 
rechtszekerheid en beperkt de kosten voor wettelijk voorgeschreven "due diligence" 
rechtszorgvuldigheid en geschillen. 

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 81
Artikel 22

Deze verordening laat de toepassing of 
vaststelling onverlet van besluiten van de 
instellingen van de Europese 
Gemeenschappen die

Deze verordening laat de toepassing onverlet
van communautaire rechtsregels die, voor 
bijzondere gebieden, regels van 
internationaal privaatrecht met betrekking 
tot verbintenissen uit overeenkomsten 
bevatten.

a) voor bijzondere gebieden regels van 
internationaal privaatrecht met betrekking 
tot verbintenissen uit overeenkomst 
bevatten; bijlage 1 bevat een lijst van 
dergelijke thans geldende besluiten;
b) de verbintenissen uit overeenkomst 
beheersen en die overeenkomstig de wil van 
de partijen van toepassing zijn in gevallen 
waarin uit het recht van verschillende 
landen moet worden gekozen;
c) regels vaststellen ter bevordering van de 
goede werking van de interne markt, 
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voorzover deze regels niet in combinatie 
met het door de regels van internationaal 
privaatrecht aangewezen recht kunnen 
worden toegepast.

Or. fr

Motivering

Met het oog op de coherentie moeten de bepalingen van Rome I worden aangepast aan het 
gemeenschappelijk standpunt van Rome II.

Amendement ingediend door Maria Berger

Amendement 82
Artikel 22, letter b)

b) de verbintenissen uit overeenkomst
beheersen en die overeenkomstig de wil van 
de partijen van toepassing zijn in gevallen 
waarin uit het recht van verschillende 
landen moet worden gekozen;

schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Maria Berger

Amendement 83
Artikel 22, letter c)

c) regels vaststellen ter bevordering van de 
goede werking van de interne markt, 
voorzover deze regels niet in combinatie met 
het door de regels van internationaal 
privaatrecht aangewezen recht kunnen 
worden toegepast.

c) voorschriften bevatten waarmee een 
bijdrage aan de goede werking van de 
interne markt moet worden geleverd, 
voorzover deze regels niet in combinatie met 
het door de regels van internationaal 
privaatrecht aangewezen recht kunnen 
worden toegepast.

Or. de
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Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 84
Artikel 22 bis (nieuw)

Artikel 22
Uiterlijk op ... * legt de Commissie, na 
uitvoerige raadpleging van de 
verzekeringssector en andere 
belanghebbende partijen, aan het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor 
waarin wordt onderzocht of de verordening 
ook een bepaling dient te behelzen over 
verzekeringsovereenkomsten waarin 
rekening wordt gehouden met de door 
richtlijn 88/357/EEG en richtlijn 
2002/83/EG1 bepaalde basisbeginselen.
Het rapport gaat vergezeld van een 
effectstudie. Zonodig worden in het verslag 
wijzigingen op deze verordening 
voorgesteld.
__________
*

1 Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 november 2002 betreffende 
levensverzekeringen (PB L 345 van 19.12.2002, blz. 
1), laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2005/68/EG (PB 
L 323 van 9.12.2005, blz. 1).

Or. en

Motivering

De huidige regeling van het recht dat van toepassing is op verzekeringsovereenkomsten is 
neergelegd in de tweede richtlijn van de Raad 88/3577/EEG van 22 juni 1988 en richtlijn 
2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad. Als gevolg van de nationale omzetting 
van de bepalingen in deze richtlijnen, hebben consumenten en bedrijven diverse 
mogelijkheden om een rechtskeuze te maken. Met een verordening zou het mogelijk zijn om de 
huidige nationale ongelijkheden te harmoniseren om de rechtszekerheid te verbeteren. Door 
een vergroting van de mobiliteit van de EU-burgers en de integratie van de uniforme 
verzekeringsmarkt, moet worden gezorgd voor flexibiliteit voor beide partijen in een 
verzekeringsovereenkomst, aanbieders en polishouders. 
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Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 85
Artikel 23 bis (nieuw)

Artikel 23 bis
Uiterlijk op ... ** legt de Commissie, na 
uitvoerige raadpleging van de 
verzekeringssector en andere 
belanghebbende partijen, het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor 
waarin onderzocht wordt of de verordening 
een bepaling dient te behelzen over 
verzekeringsovereenkomsten waarin 
rekening wordt gehouden met de 
basisbeginselen zoals neergelegd in de 
sectorale richtlijnen. Het verslag gaat 
vergezeld van een beoordeling van de 
gevolgen van de in te voeren bepalingen.
Zonodig worden in het verslag wijzigingen 
op deze verordening voorgesteld.
__________
** Twee jaar met ingang van de datum waarop deze 
richtlijn in werking treedt.

Or. it

Motivering

L’attuale regime della legge applicabile ai contratti assicurativi è sancito nella seconda 
Direttiva del Consiglio 88/357/ CEE del 22 giugno 1988 e nella Direttiva 2002/83/CE del 5 
novembre 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio. A causa del recepimento negli 
ordinamenti nazionali delle disposizioni di queste Direttive, i consumatori e le imprese hanno 
diverse possibilità di scelta della legge applicabile. Attraverso un Regolamento sarebbe 
possibile armonizzare le attuali disparità nazionali e giungere così ad una certezza giuridica. 
Tuttavia, in considerazione della crescente mobilità dei cittadini comunitari e 
dell’integrazione del Mercato Unico delle assicurazioni, occorrerebbe  garantire una certa  
flessibilità per entrambe le parti – fornitori e contraenti – nella scelta della legge applicabile 
ai  contratti assicurativi in funzione delle loro caratteristiche.


