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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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1 Nog niet in het PB gepubliceerd.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het 
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)
(COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0650)1,

– gelet op artikel 251, lid 2, artikel 61, onder c) en artikel 67, lid 5 van het EG-Verdrag, op 
grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C6-0441/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 7



PE 374.427v01-00 6/19 PR\619636NL.doc

NL

(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 een van 
de hoekstenen 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. Met name moeten 
zij door een onafhankelijke, onpartijdige 
en neutrale instantie zijn gecreëerd; de 
inhoud moet evenwichtig zijn en door 
bepaalde bindende voorschriften
bescherming bieden tegen fraude en 
misbruik; ook moeten zij de rechten en 
verplichtingen op een redelijk uitgebreide
wijze regelen. Aan deze voorwaarden 
wordt bijvoorbeeld voldaan door de 
UNIDROIT-beginselen van 
internationale handelscontracten.

Motivering

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

Amendement 2
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 
collisieregel het mogelijk maken om achter 
de uiterlijke schijn vast te stellen waar het 
zwaartepunt van de arbeidsrelatie ligt. Deze 
verordening 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.
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Motivering

De oorspronkelijke formulering is te star ("deze regel") en geenszins duidelijk.

Amendement 3
Artikel 2

Het door deze verordening aangewezen 
recht is toepasselijk ongeacht of het het 
recht van een lidstaat is.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Amendement 4
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.

Motivering

Zie het amendement op overweging 7.

Het lijkt bovendien ongewenst om in deze verordening indirect te verwijzen naar het 
gemeenschappelijk referentiekader dat nog niet bestaat, vooral omdat het niet duidelijk is hoe 
deze contractvoorwaarden eruit zullen zien en op welke rechtsgrondslag het zal worden 
goedgekeurd.

Amendement 5
Artikel 4, lid 1
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1. Bij gebreke van een rechtskeuze 
overeenkomstig artikel 3, wordt het op de 
overeenkomst toepasselijke recht als volgt 
vastgesteld:

(a) de koopovereenkomst wordt beheerst 
door het recht van 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;
(c) de vervoerovereenkomst wordt 
beheerst door het recht van 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; 
(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;
(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;
(h) de distributieovereenkomst wordt 
beheerst door het recht van het land waar 
de distributeur zijn gewone verblijfplaats 
heeft.

1. Bij gebreke van een rechtskeuze 
overeenkomstig artikel 3, wordt het op de 
overeenkomst toepasselijke recht gekozen 
van het land waarmee dit het nauwst
verbonden is.
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Motivering

Het Commissievoorstel wordt buitengewoon strikt gevonden en het biedt justitie te weinig ruimte 
voor beoordelingsvrijheid. Het strookt ook niet met de collisieregels van niet-EU-jurisdicties, 
hetgeen ongewenst is met het oog op de wereldwijde harmonisatie van collisieregels. Bovendien 
zijn de hierin geschetste wijzigingen op artikel 4 op dezelfde wijze opgezet als de 
corresponderende bepalingen van Rome II, zoals door het Parlement in eerste lezing gewijzigd, 
teneinde een correct evenwicht te krijgen tussen een strikt voorschrift en ruimte voor 
beoordelingsvrijheid. Dit wordt bereikt door een basisvoorschrift in artikel 4, lid 1 op te nemen, 
gevolgd door een reeks veronderstellingen in de leden 1 a en 1 ab en een uitzonderingsregeling
in lid 2.

Voorts wordt ervan uitgegaan dat er geen specifieke voorschriften nodig zijn voor 
franchisecontracten.

Amendement 6
Artikel 4, lid 1 bis (nieuw)

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 
het contract wordt gesloten.

Amendement 7
Artikel 4, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. Met name wordt er, om 
hiernavolgende redenen vanuit gegaan 
dat een overeenkomst zeer nauw 
verbonden is:

Amendement 8
Artikel 4, lid 1 ter, letter a) (nieuw)

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

Amendement 9
Artikel 4, lid 1 ter, letter b) (nieuw)
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b) de overeenkomst inzake 
dienstverrichting wordt geacht zeer nauw 
verbonden te zijn met het land waar de 
dienstverrichter zijn gewone verblijfplaats 
heeft;

Amendement 10
Artikel 4, lid 1 ter, letter c) (nieuw)

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

Amendement 11
Artikel 4, lid 1 ter, letter d) (nieuw)

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

Amendement 12
Artikel 4, lid 1 ter, letter e) (nieuw)

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 zeer nauw 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;

Amendement 13
Artikel 4, lid 1 ter, letter f) (nieuw)
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f) de overeenkomst inzake intellectuele of 
industriële eigendom wordt geacht zeer 
gerelateerd te zijn aan het recht van het 
land waar degene die de rechten 
overdraagt of verleent zijn gewone 
verblijfplaats heeft;

Amendement 14
Artikel 4, lid 1 ter, letter g) (nieuw)

g) de distributieovereenkomst wordt 
geacht zeer nauw gerelateerd te zijn aan 
het recht van het land waar de 
distributeur zijn gewone verblijfplaats 
heeft;

Amendement 15
Artikel 4, lid 1 ter, letter h) (nieuw)

h) het verzekeringscontract wordt geacht 
zeer nauw gerelateerd te zijn aan het recht 
van het land waar verzekerde risico zich 
bevindt.

Motivering

Het wordt nuttig geacht om een specifieke veronderstelling op te nemen voor 
verzekeringsovereenkomsten. Verzekeringsovereenkomsten vormen zeker een integrerend deel 
van de wettelijke verplichtingen en kunnen, als dienstverrichtingsovereenkomsten, worden 
beschouwd als vallend onder de reikwijdte van artikel 4 (lid 1 ab) b)). Toch zou dit niet veel 
helpen omdat door te stellen dat het recht van het land waar de verzekeraar woonachtig is, het 
toepasselijke recht is, zou worden voorbij gegaan aan de belangen van de zwakkere partij in de 
verzekeringsovereenkomst. Dit zou ook in strijd zijn met hetgeen reeds als standaardpraktijk 
voor het verzekeren van een risico binnen de EU geldt. Daarom moet de locatie van het 
verzekerde risico, dat door EU-richtlijnen specifiek wordt geregeld, worden opgenomen als een 
element dat wijst op het bestaan van een buitengewoon nauwe relatie tussen de 
verzekeringsovereenkomst en het recht van een bepaald land.

Amendement 16
Artikel 4, lid 2
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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 van de zaak duidelijk is 
dat de overeenkomst duidelijk nauwer 
verbonden is met een ander land.

Motivering

Het Commissievoorstel wordt buitengewoon strikt gevonden en het biedt te weinig 
beoordelingsvrijheid. Het strookt ook niet met de collisieregels van niet-EU-jurisdicties, hetgeen 
ongewenst is met het oog op de wereldwijde harmonisatie van collisieregels. Bovendien zijn de 
hierin geschetste wijzigingen op artikel 4 op dezelfde wijze opgezet als de corresponderende 
bepalingen van Rome II zoals door het Parlement in eerste lezing gewijzigd, teneinde een correct 
evenwicht te krijgen tussen een strikt voorschrift en ruimte voor beoordelingsvrijheid. Dit wordt 
bereikt door een basisvoorschrift in artikel 4, lid 1 op te nemen, gevolgd door een reeks 
veronderstellingen in de leden 1 a) en 1 ab) en een uitzonderingsregeling in lid 2.

Voorts wordt ervan uitgegaan dat er geen specifieke voorschriften nodig zijn voor 
franchisecontracten.

Amendement 17
Artikel 5 bis (nieuw)

Artikel 5 bis - Verplichte 
verzekeringsovereenkomsten

Het toepasselijke recht op verplichte 
verzekeringsovereenkomsten is het recht
van het land dat de verplichting om een 
verzekering af te sluiten oplegt.

Motivering

Er bestaan geen specifieke voorschriften voor verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten 
op grond van een wettelijk opgelegde verplichting om een verzekering af te sluiten. Een 
verplichte verzekering valt onder het openbaar beleid van het land, dat, in het algemeen belang, 
de verplichting heeft voorgeschreven om zich te verzekeren. Deze voorschriften behelzen 
gewoonlijk wettelijke verplichtingen voor wat betreft de vorm, de reikwijdte en de inhoud van de 
verzekeringsovereenkomst. Verzekeringsovereenkomsten moeten stroken met deze voorschriften 
om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Dat kan alleen worden gewaarborgd door een 
verplichte verzekeringsovereenkomst volledig te laten vallen onder het recht van het land dat de 
verzekeringsverplichting voorschrijft. Er is geen ruimte voor een rechtskeuze door de partijen in 
de overeenkomst.
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Amendement 18
Artikel 6, lid 1

1. Ongeacht het bepaalde in artikel 3 kan de 
rechtskeuze van partijen in een individuele 
arbeidsovereenkomst er niet toe leiden dat 
de werknemer de bescherming verliest 
welke hij geniet op grond van de 
dwingende bepalingen van het recht dat 
ingevolge het onderhavige artikel bij 
gebreke van een rechtskeuze op hem van 
toepassing zou zijn.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Amendement 19
Artikel 6, lid 2, inleidende formule

2. Bij gebreke van een rechtskeuze 
overeenkomstig artikel 3 wordt de 
individuele arbeidsovereenkomst beheerst 
door:

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Amendement 20
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 de werknemer zijn arbeid tijdelijk in 
een ander land verricht;

a) het recht van het land waar de 
werknemer ter uitvoering van de 
overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid 
verricht;

Motivering
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Artikel 6 is herzien om een drieledig systeem in te voeren voor individuele arbeidscontracten. 
Conform de jurisprudentie van het Hof van Justitie over de verordening Brussel I moet allereerst 
het recht van het "locus laboris" worden vastgesteld, d.w.z. de plaats waar het werk feitelijk
wordt uitgevoerd. Onder de tweede regeling (het recht van het land "vanwaar" de werknemer 
gewoonlijk zijn werkzaamheden uitvoert)vallen bijvoorbeeld stewards en stewardessen. De derde 
regeling stelt vervolgens het recht vast van de plaats waar de onderneming is gevestigd, 
voorzover de eerste en de tweede regeling niet kan worden toegepast. Tot slot kan m.b.v. het 
derde lid het recht van een ander land worden toegepast, wanneer blijkt dat de individuele 
arbeidsovereenkomst duidelijk nauwer verbonden is met dat land.

Amendement 21
Artikel 6, lid 2, letter a) bis (nieuw)

a bis) Wanneer de werknemer zijn arbeid
gewoonlijk niet in een ander land 
uitvoert, door het recht van het land van 
waaruit de werknemer ter uitvoering van 
de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid 
verricht;

Amendement 22
Artikel 6, lid 2, letter a) ter, alinea 1 (nieuw)

a ter) In de zin van letter a) en letter a bis) 
wordt de plaats waar de arbeid gewoonlijk 
wordt verricht 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 specifieke taken in het buitenland 
opnieuw arbeid in het land van herkomst 
moet verrichten.

Motivering

Deze tekst staat onder letter a) van het voorstel van de Commissie en is in wezen niet anders dan 
die van het Verdrag van Rome. De toevoeging van "specifieke" aan "taken" is bedoeld om erop 
te wijzen dat tijdelijk werk in een ander land strikt moet worden geïnterpreteerd.

Amendement 23
Artikel 6, lid 2, letter a) ter, alinea 2 (nieuw)
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Elke detachering in een ander land van 
meer dan één jaar wordt verondersteld
geen tijdelijke arbeid te zijn in de zin van 
deze bepaling, en iedere detachering in
een ander land van meer dan twee jaar 
mag niet worden beschouwd als tijdelijke 
arbeid in de zin van deze bepaling.

Motivering

Deze bepaling is bedoeld om de rechtszekerheid te vergroten. De voorgestelde periode 
weerspiegelt de voorschriften over uitgezonden werknemers van verordening nr. 1408/71.

Amendement 24
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 terzijde worden gesteld wanneer 
uit het geheel der omstandigheden blijkt dat 
de individuele arbeidsovereenkomst 
duidelijk nauwer is verbonden met een 
ander land; in dat geval is het recht van dit 
ander land van toepassing.

Motivering

Het moet volstrekt duidelijk worden dat het hier gaat om individuele arbeidscontracten en niet 
om collectieve arbeidsovereenkomsten. De toevoeging van het bijvoeglijk naamwoord "duidelijk" 
versterkt het drieledig systeem van artikel 6, lid 2.

Amendement 25
Artikel 8, lid 1

1. Een bepaling van bijzonder dwingend 
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.

1. In de zin van dit artikel is een bepaling 
van bijzonder dwingend internationaal 
recht een dwingende bepaling waarvan de 
inachtneming een land noodzakelijk vindt
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.

Motivering

De vermelding van bepalingen van bijzonder dwingend recht heeft een restrictiever en 
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specifieker karakter dan bijvoorbeeld in artikel 6 over arbeidsovereenkomsten. Daar, en in het 
geval van de artikelen 3, lid 5, en 10, lid 4, worden bepalingen van bijzonder dwingend 
nationaal recht bedoeld. Daarom moet duidelijk worden gemaakt dat de definitie van paragraaf 
1 alleen verwijst naar artikel 6 zelf en naar bepalingen van bijzonder dwingend internationaal 
recht. "Waaraan een land zoveel belang hecht" is vervangen door "noodzakelijk" omdat laatst 
genoemde term objectiever lijkt en in de wetgeving gebruikelijker is.

Amendement 26
Artikel 8, lid 3

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.

Schrappen

Motivering

Bij de corresponderende bepaling van het Verdrag van Rome is door Duitsland, Ierland, 
Letland, Luxemburg, Portugal, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk een voorbehoud gemaakt. 
Ook wordt gevonden dat door het discretionaire karakter, de onzekerheid van de criteria 
waarvan gebruik wordt gemaakt en de mogelijke reikwijdte de rechtszekerheid zouden kunnen 
aantasten en speculaties ter omzeiling van contractverplichtingen zouden kunnen aanmoedigen, 
waardoor de onzekerheid en het risico voor de economische actoren groter wordt en hogere
kosten ontstaan.

Amendement 27
Artikel 18, lid 1, alinea 2

Wanneer de overeenkomst is gesloten in het 
kader van de uitoefening van de activiteit 
van een filiaal, agentschap of enige andere 
vestiging, of indien de prestatie volgens de 
overeenkomst door een dergelijke vestiging 
moet worden verricht, geldt deze vestiging 
als gewone verblijfplaats.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.
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Amendement 28
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 of 
vaststelling onverlet van besluiten van de 
instellingen van de Europese 
Gemeenschappen die

(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;

(a) voor bijzondere gebieden regels van 
internationaal privaatrecht met betrekking 
tot verbintenissen uit overeenkomst 
bevatten; bijlage 1 bevat een lijst met onder 
meer enkele van de 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;

(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, 
voorzover deze regels niet in combinatie 
met het door de regels van internationaal 
privaatrecht aangewezen recht kunnen 
worden toegepast.

(c) bepalingen vaststellen om een bijdrage 
te leveren aan de goede werking van de 
interne markt, voorzover deze niet in 
combinatie met het door de regels van 
internationaal privaatrecht aangewezen 
recht kunnen worden toegepast.

Motivering

Onder a: de lijst in bijlage 1 is niet uitputtend en dat moet blijken uit de formulering van deze 
bepaling.

Punt c is aangepast aan de corresponderende bepaling in het voorstel voor een verordening 
Rome II, zoals gewijzigd door het Parlement in de eerste lezing.

Amendement 29
Artikel 23, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Een staat die uit meer dan één 
territoriale eenheid bestaat en elke 
eenheid daarvan eigen rechtsregels inzake 
niet-contractuele verbintenissen bezit is 
niet verplicht deze verordening toe te 
passen op conflicten die uitsluitend 
betrekking hebben op de rechtsregels van 
deze eenheden.

Motivering
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Deze bepaling is overgenomen uit het voorstel voor een Rome II-verordening, dat door het 
Parlement en de Raad in eerste lezing is behandeld. Daardoor kunnen lidstaten met 
verschillende jurisdicties zelf besluiten of zij al dan niet de bepalingen voor de communautaire 
wetgeving voor zuiver interne kwesties willen toepassen.

Amendement 30
Artikel 24, alinea 3

Deze verordening geldt voor verbintenissen 
uit overeenkomst die zijn ontstaan nadat zij 
van toepassing is geworden. Deze 
verordening geldt evenwel ook voor 
verbintenissen uit overeenkomst die zijn 
ontstaan voordat zij van toepassing is 
geworden, wanneer de regels ervan leiden 
tot de toepassing van het recht dat ook 
overeenkomstig het verdrag van Rome 
van 1980 van toepassing zou zijn.

Deze verordening geldt voor verbintenissen 
uit overeenkomst die zijn ontstaan nadat zij 
van toepassing is geworden.

Motivering

Wetgeving behoort principieel niet retroactief te zijn. Deze bepaling lijkt een nodeloze 
complicatie met zich mee te brengen waardoor de rechtszekerheid kan worden ondergraven.

Amendement 31
Bijlage 1

– Richtlijn 93/7/EEG van 15 maart 1993 
betreffende de teruggave van 
cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze 
buiten het grondgebied van een lidstaat zijn 
gebracht

– Richtlijn 96/71/EG van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten

– Tweede richtlijn "schadeverzekering" 
(Richtlijn 88/357/EEG van 22 juni 1988), 
zoals aangevuld en gewijzigd door de 
Richtlijnen 92/49/EEG en 2002/13/EG

– Tweede Richtlijn "levensverzekering" 
(Richtlijn 90/619/EEG van 8 november 
1990), zoals aangevuld en gewijzigd door 
de Richtlijnen 92/96/EEG en 2002/12/EG.

– Richtlijn 93/7/EEG van 15 maart 1993 
betreffende de teruggave van 
cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze 
buiten het grondgebied van een lidstaat zijn 
gebracht

– Richtlijn 96/71/EG van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten,

Motivering
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Los van het feit dat de tweede levensverzekeringsrichtlijn is ingetrokken en vervangen is door 
richtlijn 2002/83, moeten de laatste twee streepjes worden geschrapt.

Verzekeringscontracten die risico's dekken binnen de EU moeten onder de algemene bepalingen 
voor factoren gaan vallen die het contract koppelen aan een specifieke wetgeving. De 
verzekeringssector en de klanten buiten het consumentensegment zullen profiteren van betere 
rechtskeuzemogelijkheden. Met een zorgvuldige keuze van het toepasselijke recht voor
contracten kunnen identieke producten in Europa worden aangeboden, waarbij een groot deel
van de noodzaak om afzonderlijke producten voor elke markt te ontwikkelen, kan worden 
omzeild. In het verleden hebben problemen op dit gebied de verzekeringsondernemingen ervan 
weerhouden veel gebruik te maken van de vrijheid om diensten, waarbij het om iets anders zou 
gaan dan dekking van grotere risico's aan te bieden. Met betrekking tot de rechtskeuze moeten 
alleen de consumenten over het algemeen worden beschermd, dat geldt ook voor de 
verzekeringssector. Bedrijven en zelfstandigen hebben voldoende bedrijfservaring om de risico's 
in te schatten die zij nemen als zij buiten de jurisdictie van hun eigen land opereren of om te 
herkennen wanneer zij rechtsadvies nodig hebben.
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TOELICHTING

Met het voorstel voor een verordening (Rome I) moet het Verdrag van Rome uit 1980 worden 
omgezet in een communautair instrument en moet het waar nodig worden herzien.

Hoewel de behoefte om een verordening vast te stellen in enkele onderdelen ter discussie is 
gesteld, is uw rapporteur van mening dat dit om de volgende redenen de moeite waard is: a) een 
verordening kan sneller worden aangepast dan een verdrag en, als deel van het acquis 
communautair, kan deze makkelijker worden uitgebreid tot nieuwe lidstaten; b) de mogelijkheid
om te verwijzen naar prejudiciële beslissingen van het Hof van Justitie wordt gewaarborgd (zie de 
vertraging in België om de protocollen bij het Verdrag van Rome ten uitvoer te leggen en de 
interpretatie door het Hof van Justitie); c) met een verordening kan een enkel instrument worden 
ingezet dat rechtstreeks bindend is voor nationale gerechten, terwijl de ratificatie van een 
internationaal verdrag in vele landen vereist dat een nationale wet wordt goedgekeurd om het 
verdrag bindend te maken in de nationale wetgeving. De enige achteruitgang is dat de verordening 
niet van toepassing is in Denemarken. Te hopen is dat het Verenigd Koninkrijk zijn aanvankelijke
tegenzin zal overwinnen en uiteindelijk de verordening, ook zal goedkeuren.

In dit verband stelt uw rapporteur vast dat vele van de bepalingen in de voorgestelde verordening 
nieuw zijn vergeleken met het Verdrag van Rome. Zij is ervan overtuigd dat hierover grondig van 
gedachten zal worden gewisseld in de commissie en behoudt zich het recht voor nieuwe 
amendementen in te dienen met het oog op deze discussies en de suggesties die zij ontvangt.

De amendementen in dit verslag zijn bedoeld als een verbetering van de tekst zoals deze wordt 
voorgesteld door de Commissie, in het licht van de diverse suggesties die aan de rapporteur zijn 
voorgelegd en met het oog om deze consistenter te maken met het Rome II-project zoals dit er 
thans uitziet. Zij heeft zich vooral geconcentreerd op bepaalde sleutelbepalingen, zoals artikel 4 
(het recht dat bij gebreke van een rechtskeuze toepasselijk is) en artikel 6 (individuele 
arbeidsovereenkomsten), waar zij pleit voor een benadering die dichter ligt bij de door het 
Parlement in eerste lezing goedgekeurde versie van Rome II en de collisieregels van niet-EU-
rechtspraak. Uw rapporteur heeft er ook naar gestreefd een onderscheid te maken tussen interne 
en internationale dwingende bepalingen door artikel 8 te wijzigen, aangezien de diverse 
verwijzingen naar "dwingende bepalingen" in artikel 3, lid 5, 6, lid 1, 8 en 10, lid 1, aanleiding tot 
verwarring zouden kunnen geven.

Er is ook geprobeerd tegemoet te komen aan de bezwaren van de verzekeringssector, waardoor
de interne verzekeringsmarkt duidelijk beter moet gaan functioneren.

Tot slot stelt de rapporteur vast dat er een groot aantal discrepanties tussen de taalversies van het 
Commissievoorstel bestaan. Zij vertrouwt erop dat deze door de jurist-linguïsten van het 
Parlement en de Raad in de loop van de procedure zullen worden gecorrigeerd.
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