
de keuze door de partijen van het recht van een niet-lidstaat de
toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht
waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken, in
voorkomend geval zoals deze in de lidstaat van de rechter zijn
geïmplementeerd, onverlet.

5. De kwestie of er overeenstemming tussen de partijen tot
stand is gekomen over de keuze van het toepasselijke recht en of
deze overeenstemming geldig is, wordt beheerst door de
artikelen 10, 11 en 13.

Artikel 4

Het recht, dat bij gebreke van een rechtskeuze door de
partijen toepasselijk is

1. Bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig artikel 3 en
onverminderd de artikelen 5 tot en met 8, wordt het op de
overeenkomst toepasselijke recht als volgt vastgesteld:

a) de overeenkomst voor de verkoop van roerende zaken
wordt beheerst door het recht van het land waar de
verkoper zijn gewone verblijfplaats heeft;

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

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

d) niettegenstaande punt c), wordt de huurovereenkomst van
een onroerend goed voor tijdelijk particulier gebruik met
een duur van ten hoogste zes opeenvolgende maanden
beheerst door het recht van het land waar de verhuurder
zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de huurder een
natuurlijke persoon is en zijn gewone verblijfplaats heeft in
hetzelfde land;

e) de franchiseovereenkomst wordt beheerst door het recht
van het land waar de franchisenemer zijn gewone verblijf-
plaats heeft;

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

g) een overeenkomst met betrekking tot de veiling van
goederen wordt beheerst door het recht van het land waar
de veiling plaatsvindt, indien die plaats kan worden bepaald;

h) een overeenkomst die overeenkomstig niet-discretionaire
regels is gesloten in het kader van een multilateraal systeem
dat meerdere koop- en verkoopintenties van derden met
betrekking tot financiële instrumenten in de zin van
artikel 4, lid 1, punt 17, van Richtlijn 2004/39/EG
samenbrengt of het samenbrengen daarvan vergemakke-
lijkt, en die wordt beheerst door één recht, wordt beheerst
door dat recht.

2. Indien de overeenkomst niet onder lid 1 valt of de
bestanddelen van de overeenkomst onder meer dan een van de

punten a) tot en met h) van lid 1 vallen, wordt de overeenkomst
beheerst door het recht van het land waar de partij die de
kenmerkende prestatie van de overeenkomst moet verrichten,
haar gewone verblijfplaats heeft.

3. Indien uit alle omstandigheden blijkt dat de overeenkomst
een kennelijk nauwere band heeft met een ander land dan het in
lid 1 of lid 2 bedoelde land, is het recht van dat andere land van
toepassing.

4. Indien het toepasselijke recht niet overeenkomstig lid 1 of
lid 2 kan worden vastgesteld, wordt de overeenkomst beheerst
door het recht van het land waarmee zij het nauwst verbonden is.

Artikel 5

Vervoerovereenkomsten

1. Indien de partijen voor de overeenkomst voor het vervoer
van goederen geen rechtskeuze overeenkomstig artikel 3 hebben
gemaakt, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het
land waar de vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de
plaats van ontvangst of de plaats van aflevering of de gewone
verblijfplaats van de verzender ook in dat land is gelegen. Indien
niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de overeenkomst
beheerst door het recht van het land waar de plaats van
aflevering, als door de partijen overeengekomen, is gelegen.

2. Indien de partijen voor de overeenkomst voor het vervoer
van passagiers geen rechtskeuze overeenkomstig alinea 2 hebben
gemaakt, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het
land waar de passagier zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de
plaats van vertrek of de plaats van bestemming in dat land is
gelegen. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, is het recht
van de plaats waar de vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft
van toepassing.

De partijen kunnen als het recht dat overeenkomstig artikel 3 van
toepassing is op een overeenkomst voor het vervoer van
passagiers, alleen het recht kiezen van het land waar:

a) de passagier zijn gewone verblijfplaats heeft, of

b) de vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft, of

c) de vervoerder zijn hoofdvestiging heeft, of

d) het vertrek plaatsvindt, of

e) de aankomst plaatsvindt.

3. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de
overeenkomst, bij gebreke van een rechtskeuze, een kennelijk
nauwere band heeft met een ander dan het in lid 1 of lid 2
bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing.

Artikel 6

Consumentenovereenkomsten

1. Onverminderd de artikelen 5 en 7 wordt de overeenkomst
gesloten door een natuurlijke persoon voor een gebruik dat als
niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd („de
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consument”) met een andere persoon die handelt in de
uitoefening van zijn bedrijf of beroep („de verkoper”) beheerst
door het recht van het land waar de consument zijn gewone
verblijfplaats heeft, op voorwaarde dat:

a) de verkoper zijn commerciële of beroepsactiviteiten ont-
plooit in het land waar de consument woonplaats heeft, of

b) dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt op
dat land of op verscheidene landen, met inbegrip van dat
land,

en de overeenkomst onder die activiteiten valt.

2. Niettegenstaande lid 1 kunnen de partijen overeenkomstig
artikel 3 het recht kiezen dat van toepassing is op een
overeenkomst die voldoet aan de voorwaarden van lid 1. Deze
keuze mag er evenwel niet toe leiden dat de consument de
bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen
waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken volgens
het recht dat overeenkomstig lid 1 toepasselijk zou zijn geweest
bij gebreke van rechtskeuze.

3. Indien niet is voldaan aan de in lid 1, onder a) of b) gestelde
eisen, wordt het recht dat van toepassing is op een overeenkomst
gesloten tussen een consument en een verkoper vastgesteld op
basis van de artikelen 3 en 4.

4. Leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op:

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 pakketreis-
overeenkomsten in de zin van Richtlijn 90/314/EEG van de
Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met
inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten (1);

c) overeenkomsten die een zakelijk recht op een onroerend
goed of de huur 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
tot onderwerp hebben;

d) rechten en verplichtingen die een financieel instrument
vormen en rechten en verplichtingen waardoor de voor-
waarden voor de emissie, de openbare aanbieding of een
overnamebod met betrekking tot verhandelbare effecten en
de inschrijving en terugkoop van rechten van deelneming in
instellingen voor collectieve beleggingen worden vastgelegd,
voor zover deze geen verrichting van een financiële dienst
vormen;

e) overeenkomsten die zijn gesloten binnen het type systeem
dat onder de werkingssfeer van artikel 4, lid 1, onder h),
valt.

Artikel 7

Verzekeringsovereenkomsten

1. Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten als bedoeld
in lid 2, ongeacht of het gedekte risico al dan niet is gelegen in
een lidstaat, en voor alle andere verzekeringsovereenkomsten ter
dekking van risico’s die zijn gelegen op het grondgebied van de
lidstaten. Dit artikel is niet van toepassing op herverzekerings-
overeenkomsten.

2. Een verzekeringsovereenkomst ter dekking van een groot
risico als omschreven in artikel 5, letter d), van Eerste Richtlijn
73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de
toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering
van de levensverzekeringsbranche (2) wordt beheerst door het in
overeenstemming met artikel 3 van deze verordening door de
partijen gekozen recht.

Voor zover het toepasselijke recht niet door de partijen is
gekozen, wordt de verzekeringsovereenkomst beheerst door het
recht van het land waar de verzekeraar zijn gewone verblijfplaats
heeft. Indien uit alle omstandigheden van het geval blijkt dat de
overeenkomst kennelijk nauwer verbonden is met een ander
land, is het recht van dat andere land van toepassing.

3. In geval van een verzekeringsovereenkomst anders dan een
overeenkomst die valt onder lid 2 kan overeenkomstig artikel 3
alleen het volgende recht door de partijen worden gekozen:

a) het recht van het land waar het risico gelegen is op het
tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten;

b) het recht van het land waar de polishouder zijn gewone
verblijfplaats heeft;

c) in geval van een levensverzekering, het recht van de lidstaat
waarvan de polishouder onderdaan is;

d) voor verzekeringsovereenkomsten ter dekking van risico’s
die beperkt zijn tot gebeurtenissen in een lidstaat, anders
dan de lidstaat waar het risico is gelegen, het recht van die
lidstaat;

e) indien de polishouder van een overeenkomst die onder dit
lid valt een commerciële of industriële activiteit of een vrij
beroep uitoefent en de verzekeringsovereenkomst twee of
meer risico’s dekt die met deze activiteiten verband houden
en in verschillende lidstaten zijn gelegen, het recht van een
van de betrokken lidstaten of het recht van het land waar de
gewone verblijfplaats van de polishouder is gelegen.

Voor zover de lidstaten in de gevallen onder a), b) of e) een
grotere vrijheid verlenen voor de keuze van het toepasselijke
recht op de verzekeringsovereenkomst, kunnen de partijen van
die vrijheid gebruikmaken.
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Voor zover het toepasselijke recht overeenkomstig dit lid niet
door de partijen is gekozen, wordt deze overeenkomst beheerst
door het recht van de lidstaat waar het risico op het moment van
sluiting van de overeenkomst is gelegen.

4. De volgende aanvullende voorschriften zijn van toepassing
op verzekeringsovereenkomsten voor de dekking van risico’s
waarvoor een lidstaat een verplichting oplegt om een verzekering
af te sluiten:

a) de verzekeringsovereenkomst voldoet niet aan de verplich-
ting een verzekering af te sluiten, tenzij zij voldoet aan de
specifieke bepalingen in verband met die verzekering die
zijn vastgesteld door de lidstaat die de verplichting oplegt.
Indien het recht van de lidstaat waar het risico is gelegen en
het recht van de lidstaat die de verplichting oplegt om een
verzekering af te sluiten, met elkaar in tegenspraak zijn,
prevaleert laatstgenoemd recht;

b) in afwijking van de leden 2 en 3 kan een lidstaat bepalen
dat de verzekeringsovereenkomst wordt beheerst door het
recht van de lidstaat die de verplichting oplegt om een
verzekering af te sluiten.

5. Voor de toepassing van lid 3, derde alinea, en lid 4, indien de
overeenkomst in meer dan één lidstaat gelegen risico’s dekt,
wordt de overeenkomst beschouwd als bestaande uit verschei-
dene overeenkomsten die elk apart betrekking hebben op slechts
één lidstaat.

6. Voor de doeleinden van dit artikel wordt het land waar het
risico is gelegen vastgesteld in overeenstemming met artikel 2,
onder d), van de Tweede Richtlijn 88/357/EEG van de Raad van
22 juni 1988 tot coördinatie van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf,
met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en tot
vaststelling van de bepalingen ter vergemakkelijking van de
daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van dien-
sten (1) en, in geval van de levensverzekeringsbranche, is het land
waar het risico is gelegen het land van de verbintenis in de zin
van artikel 1, lid 1, onder g), van Richtlijn 2002/83/EG.

Artikel 8

Individuele arbeidsovereenkomsten

1. Een individuele arbeidsovereenkomst wordt beheerst door
het recht dat de partijen overeenkomstig artikel 3 hebben
gekozen. Deze keuze mag er evenwel niet toe leiden dat de
werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond
van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden
afgeweken op grond van het recht dat overeenkomstig de leden
2, 3 en 4 van dit artikel toepasselijk zou zijn geweest bij gebreke
van een rechtskeuze.

2. Voor zover het op een individuele arbeidsovereenkomst
toepasselijke recht niet door de partijen is gekozen, wordt de
overeenkomst beheerst door het recht van het land waar of, bij
gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van
de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht. Het land waar
de arbeid gewoonlijk wordt verricht wordt niet geacht te zijn

gewijzigd wanneer de werknemer zijn arbeid tijdelijk in een
ander land verricht.

3. Indien het toepasselijke recht niet overeenkomstig lid 2 kan
worden vastgesteld, wordt de overeenkomst beheerst door het
recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de
werknemer in dienst heeft genomen.

4. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de
overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander
dan het in lid 2 of lid 3 bedoelde land, is het recht van dat andere
land van toepassing.

Artikel 9

Bepalingen van bijzonder dwingend recht

1. Bepalingen van bijzonder dwingend recht zijn bepalingen
aan de inachtneming waarvan een land zoveel belang hecht voor
de handhaving van zijn openbare belangen zoals zijn politieke,
sociale of economische organisatie, dat zij moet worden
toegepast op elk geval dat onder de werkingssfeer ervan valt,
ongeacht welk recht overeenkomstig deze verordening overigens
van toepassing is op de overeenkomst.

2. Niets in deze verordening beperkt de toepassing van de
bepalingen van bijzonder dwingend recht van de rechter bij wie
de zaak aanhangig is.

3. De rechter kan ook gevolg toekennen aan de bepalingen van
bijzonder dwingend recht van het land waar de verbintenissen
krachtens de overeenkomst moeten worden nagekomen of zijn
nagekomen, voor zover die bepalingen van bijzonder dwingend
recht de tenuitvoerlegging van de overeenkomst onwettig maken.
Bij de beslissing of aan deze bepalingen gevolg moet worden
toegekend, wordt rekening gehouden met hun aard en doel
alsmede met de gevolgen die de toepassing of niet-toepassing van
deze bepalingen zou kunnen hebben.

Artikel 10

Bestaan en materiële geldigheid

1. Het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst of van
een bepaling daarvan worden beheerst door het recht dat
ingevolge deze verordening toepasselijk zou zijn, indien de
overeenkomst of de bepaling geldig zou zijn.

2. Niettemin kan een partij zich, voor het bewijs dat zij haar
toestemming niet heeft verleend, beroepen op het recht van het
land waar zij haar gewone verblijfplaats heeft, indien uit de
omstandigheden blijkt dat het niet redelijk zou zijn de gevolgen
van haar gedrag te bepalen overeenkomstig het in het lid 1
bedoelde recht.

Artikel 11

Formele geldigheid van overeenkomsten

1. Een overeenkomst tussen personen die of personen wier
vertegenwoordigers zich bij het sluiten van de overeenkomst in
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hetzelfde land bevinden, is naar de vorm geldig indien zij voldoet
aan de vormvereisten van het recht dat ingevolge deze verorde-
ning de overeenkomst zelve beheerst, of van het recht van het
land waar de overeenkomst wordt gesloten.

2. Een overeenkomst tussen personen die of personen wier
vertegenwoordigers zich bij het sluiten van de overeenkomst in
verschillende landen bevinden, is naar de vorm geldig indien zij
voldoet aan de vormvereisten van het recht dat ingevolge deze
verordening de overeenkomst zelve beheerst, of van het recht
van het land waar een van de partijen of haar vertegenwoordiger
zich op het moment van de sluiting bevindt, of van het recht van
het land waar een van de partijen op dat moment haar gewone
verblijfplaats heeft.

3. Een eenzijdige rechtshandeling die betrekking heeft op een
reeds gesloten of nog te sluiten overeenkomst, is wat de vorm
betreft geldig indien zij voldoet aan de vormvereisten van het
recht dat de overeenkomst zelve ingevolge deze verordening
beheerst of zou beheersen, of van het recht van het land waar die
rechtshandeling is verricht, of van het recht van het land waar de
persoon die ze heeft verricht op dat ogenblik zijn gewone
verblijfplaats had.

4. De leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing op
overeenkomsten waarop artikel 6 van toepassing is. Deze
overeenkomsten worden wat de vorm betreft beheerst door het
recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats
heeft.

5. In afwijking van de leden 1 tot en met 4 wordt de
overeenkomst die een zakelijk recht op, of de huur van, een
onroerend goed tot voorwerp heeft, beheerst door de vorm-
voorschriften van het recht van het land waar het onroerend
goed is gelegen, voor zover:

a) deze voorschriften gelden ongeacht het land waar de
overeenkomst wordt gesloten en ongeacht het recht dat de
overeenkomst beheerst, en

b) van deze voorschriften niet bij overeenkomst kan worden
afgeweken.

Artikel 12

De onderwerpen die het toepasselijke recht beheerst

1. Het recht dat ingevolge deze verordening op de overeen-
komst van toepassing is, beheerst met name:

a) de uitlegging ervan;

b) de nakoming ervan;

c) de gevolgen van gehele of gedeeltelijke tekortkoming,
daaronder begrepen de vaststelling van de schade voor
zover hiervoor rechtsregels gelden, een en ander binnen de
grenzen welke het procesrecht van de rechter aan diens
bevoegdheden stelt;

d) de verschillende wijzen waarop verbintenissen tenietgaan,
alsmede de verjaring en het verval van rechten als gevolg
van het verstrijken van een termijn;

e) de gevolgen van de nietigheid van de overeenkomst.

2. Ten aanzien van de wijze van nakoming en de door de
schuldeiser in geval van tekortkoming te nemen maatregelen,
wordt rekening gehouden met het recht van het land waar de
overeenkomst wordt nagekomen.

Artikel 13

Handelingsonbekwaamheid en handelingsonbevoegdheid

Bij een overeenkomst die is gesloten tussen personen die zich in
eenzelfde land bevinden, kan een natuurlijke persoon die volgens
het recht van dat land handelingsbekwaam en handelingsbe-
voegd is, zich slechts beroepen op het feit dat hij volgens het
recht van een ander land handelingsonbekwaam en handelings-
onbevoegd is, indien de wederpartij ten tijde van de sluiting van
de overeenkomst deze onbekwaamheid of onbevoegdheid kende
of door nalatigheid niet kende.

Artikel 14

Cessie van vorderingen en contractuele subrogatie

1. De betrekkingen tussen cedent en cessionaris of tussen
subrogant en gesubrogeerde uit hoofde van een contractuele
subrogatie van een vordering op een andere persoon („de
schuldenaar”) worden beheerst door het recht dat ingevolge deze
verordening op de tussen hen bestaande overeenkomst van
toepassing is.

2. Het recht dat de gecedeerde of gesubrogeerde vordering
beheerst, bepaalt de vraag of de vordering voor cessie of
subrogatie vatbaar is alsmede de betrekkingen tussen cessionaris
of subrogant en schuldenaar, de voorwaarden waaronder de
cessie of subrogatie aan de schuldenaar kan worden tegen-
geworpen en of de schuldenaar door betaling is bevrijd.

3. Het concept cessie in dit artikel omvat daadwerkelijke
overdrachten van vorderingen, overdrachten van vorderingen tot
zekerheid alsmede verpandingen en andere zekerheidsrechten op
vorderingen.

Artikel 15

Wettelijke subrogatie

Indien een persoon („de schuldeiser”) een vordering uit overeen-
komst heeft jegens een andere persoon („de schuldenaar”) en een
derde verplicht is de schuldeiser te voldoen, dan wel deze reeds
door de derde op grond van deze verplichting is voldaan, bepaalt
het recht dat op de verplichting van de derde van toepassing is, of
en in welke mate de derde jegens de schuldenaar de rechten kan
uitoefenen die de schuldeiser jegens de schuldenaar had
overeenkomstig het recht dat hun betrekkingen beheerst.

Artikel 16

Hoofdelijke schuldenaars

Indien een schuldeiser een vordering heeft op verscheidene, voor
dezelfde schuldvordering aansprakelijke schuldenaren, van wie er
één de vordering reeds geheel of ten dele heeft voldaan, dan
beheerst het recht dat op de verbintenis van deze schuldenaar
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jegens de schuldeiser van toepassing is, het recht van regres van
deze schuldenaar op de andere schuldenaren. De andere
schuldenaren kunnen zich beroepen op de weren die zij tegen
de schuldeiser zouden kunnen aanvoeren op grond van het recht
dat hun verbintenissen jegens de schuldeiser beheerst.

Artikel 17

Verrekening

Indien de bevoegdheid tot verrekening niet op een overeenkomst
tussen de partijen berust, wordt de verrekening beheerst door het
recht dat toepasselijk is op de vordering ten aanzien waarvan
men zich op verrekening beroept.

Artikel 18

Bewijs

1. Het recht dat ingevolge deze verordening de verbintenis uit
overeenkomst beheerst, is van toepassing voor zover het ter zake
van verbintenissen uit overeenkomst wettelijke vermoedens
vestigt of de bewijslast regelt.

2. Rechtshandelingen kunnen worden bewezen door elk
middel dat is toegelaten door het recht van de rechter of door
een van de in artikel 11 bedoelde rechtsstelsels volgens hetwelk
de rechtshandeling wat haar vorm betreft geldig is, voor zover
het bewijs op deze wijze kan worden geleverd voor de rechter bij
wie de zaak aanhangig is.

HOOFDSTUK III

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 19

De gewone verblijfplaats

1. Voor de toepassing van deze verordening is de gewone
verblijfplaats van vennootschappen, verenigingen of rechts-
personen de plaats van hun hoofdbestuur.

In deze verordening wordt onder de gewone verblijfplaats van
een natuurlijk persoon bij de uitoefening van zijn bedrijfs-
activiteit verstaan, de hoofdvestiging.

2. Indien de overeenkomst is gesloten in het kader van de
uitoefening van de activiteiten van een filiaal, agentschap of
andere vestiging of indien het filiaal, het agentschap of de
vestiging volgens de overeenkomst verantwoordelijk is voor de
uitvoering, wordt de plaats waar het filiaal, het agentschap of een
vestiging zich bevindt, als de gewone verblijfplaats beschouwd.

3. Het tijdstip van sluiting van de overeenkomst is bepalend
voor de vaststelling van de gewone verblijfplaats.

Artikel 20

Uitsluiting van herverwijzing

Wanneer deze verordening de toepassing van het recht van een
land voorschrijft, worden daaronder verstaan de rechtsregels die

in dat land gelden met uitsluiting van het internationaal
privaatrecht, tenzij in deze verordening anders wordt bepaald.

Artikel 21

Openbare orde van het forum

De toepassing van een bepaling van het door deze verordening
aangewezen recht kan slechts terzijde worden gesteld indien deze
toepassing kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde van
het land van de rechter.

Artikel 22

Staten met meer dan een rechtssysteem

1. In het geval van een staat die meerdere territoriale eenheden
telt welke ieder hun eigen rechtsregels inzake verbintenissen uit
overeenkomst bezitten, wordt voor het bepalen van het
overeenkomstig deze verordening toe te passen recht elke
territoriale eenheid als een land beschouwd.

2. Een lidstaat die verschillende territoriale eenheden met eigen
rechtsregels inzake verbintenissen uit overeenkomst telt, is niet
verplicht deze verordening toe te passen op gevallen waarin
uitsluitend rechtsregels van deze territoriale eenheden voor
toepassing in aanmerking komen.

Artikel 23

Verhouding tot andere bepalingen van Gemeenschapsrecht

Met uitzondering van artikel 7 laat deze verordening onverlet de
toepassing van de in de bepalingen van het Gemeenschapsrecht
vervatte en op bepaalde gebieden geldende regels inzake het
toepasselijk recht op verbintenissen uit overeenkomst.

Artikel 24

Verhouding tot het Verdrag van Rome

1. Deze verordening vervangt het Verdrag van Rome in de
lidstaten, uitgezonderd ten aanzien van de grondgebieden van de
lidstaten die onder de territoriale werkingssfeer van dat verdrag
vallen en waarop deze verordening niet van toepassing is
overeenkomstig artikel 299 van het Verdrag.

2. Voor zover deze verordening in de plaats komt van het
Verdrag van Rome, geldt elke verwijzing naar dat verdrag als een
verwijzing naar deze verordening.

Artikel 25

Verhouding tot bestaande internationale verdragen

1. Deze verordening laat onverlet de toepassing van interna-
tionale overeenkomsten waarbij een of meer lidstaten op het
tijdstip van de vaststelling van de verordening partij zijn en die
regels bevatten inzake het toepasselijk recht op verbintenissen uit
overeenkomst.
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