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Amendement  213
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, inzonderheid op 
artikel 95,

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 114,

Or.fr

Amendement 214
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Handelend volgens de procedure van 
artikel 251 van het Verdrag,

Handelend volgens de gewone 
wetgevingsprocedure,

Or.fr

Amendement 215
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze richtlijnen zijn opnieuw 
bestudeerd, in het licht van de opgedane 
ervaringen, met het oog op het 
vereenvoudigen en bijwerken van de 
toepasselijke regels, het wegnemen van 
inconsistenties en het opvullen van 
lacunes. Uit dit onderzoek is gebleken dat 
het zinvol is de genoemde vier richtlijnen 
te vervangen door deze enkele richtlijn. 

(2) Deze richtlijnen zijn opnieuw 
bestudeerd, in het licht van de opgedane 
ervaringen, met het oog op het 
vereenvoudigen en bijwerken van de 
toepasselijke regels, het wegnemen van 
inconsistenties en het opvullen van 
lacunes. Uit dit onderzoek is gebleken dat 
het zinvol is de genoemde vier richtlijnen 
te vervangen door deze enkele richtlijn.
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Deze richtlijn dient dan ook 
standaardregels aan te geven voor de 
gemeenschappelijke aspecten en een stap 
verder te gaan dan de benadering van 
minimale harmonisatie waarop de 
vroegere richtlijnen gebaseerd waren, in 
het kader waarvan de lidstaten eventueel 
striktere nationale regels konden invoeren 
of handhaven.

Or.fr

Amendement 216
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze richtlijnen zijn opnieuw 
bestudeerd, in het licht van de opgedane 
ervaringen, met het oog op het 
vereenvoudigen en bijwerken van de 
toepasselijke regels, het wegnemen van 
inconsistenties en het opvullen van 
lacunes. Uit dit onderzoek is gebleken dat 
het zinvol is de genoemde vier richtlijnen 
te vervangen door deze enkele richtlijn. 
Deze richtlijn dient dan ook 
standaardregels aan te geven voor de 
gemeenschappelijke aspecten en een stap 
verder te gaan dan de benadering van 
minimale harmonisatie waarop de 
vroegere richtlijnen gebaseerd waren, in 
het kader waarvan de lidstaten eventueel 
striktere nationale regels konden invoeren 
of handhaven.

(2) Deze richtlijnen zijn opnieuw 
bestudeerd, in het licht van de opgedane 
ervaringen, met het oog op het 
vereenvoudigen en bijwerken van de 
toepasselijke regels, het wegnemen van 
inconsistenties en het opvullen van 
lacunes. Uit dit onderzoek is gebleken dat 
het zinvol is de genoemde vier richtlijnen 
te vervangen door deze enkele richtlijn. 
Deze richtlijn dient dan ook 
standaardregels aan te geven voor de 
gemeenschappelijke aspecten, maar moet 
de lidstaten daarbij de mogelijkheid geven 
eventueel striktere nationale regels in te 
voeren of te handhaven die een hoger 
niveau van consumentenbescherming 
bieden.

Or.en

Amendement 217
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze richtlijnen zijn opnieuw 
bestudeerd, in het licht van de opgedane 
ervaringen, met het oog op het 
vereenvoudigen en bijwerken van de 
toepasselijke regels, het wegnemen van 
inconsistenties en het opvullen van 
lacunes. Uit dit onderzoek is gebleken dat 
het zinvol is de genoemde vier richtlijnen 
te vervangen door deze enkele richtlijn. 
Deze richtlijn dient dan ook 
standaardregels aan te geven voor de 
gemeenschappelijke aspecten en een stap 
verder te gaan dan de benadering van 
minimale harmonisatie waarop de 
vroegere richtlijnen gebaseerd waren, in 
het kader waarvan de lidstaten eventueel 
striktere nationale regels konden invoeren 
of handhaven.

(2) Deze richtlijnen zijn opnieuw 
bestudeerd, in het licht van de opgedane 
ervaringen, met het oog op het 
vereenvoudigen en bijwerken van de 
toepasselijke regels, het wegnemen van 
inconsistenties en het opvullen van 
lacunes. Uit dit onderzoek is gebleken dat 
het zinvol is de genoemde vier richtlijnen 
te vervangen door deze enkele richtlijn. 
Deze richtlijn dient dan ook 
standaardregels aan te geven voor de 
gemeenschappelijke aspecten, maar moet 
de lidstaten daarbij de mogelijkheid geven 
eventueel striktere nationale regels in te 
voeren of te handhaven die een hoger 
niveau van consumentenbescherming 
bieden.

Or.en

Amendement 218
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In artikel 153, lid 1 en lid 3, onder a), 
van het Verdrag is bepaald dat de 
Gemeenschap dient bij te dragen tot de 
verwezenlijking van een hoog niveau van 
consumentenbescherming door middel van 
maatregelen die zij op grond van artikel 95 
van het Verdrag neemt.

(3) In artikel 169, lid 1 en lid 2, onder a), 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie is bepaald dat de 
Unie dient bij te dragen tot de 
verwezenlijking van een hoog niveau van 
consumentenbescherming door middel van 
maatregelen die zij op grond van artikel 
114 van het Verdrag neemt.

Or.fr
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Amendement 219
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De richtlijn is niet van toepassing 
op diensten die onder het Voorstel voor 
een richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de toepassing van 
de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
COM(2008) 414 def., vallen.

Or.de

Motivering

Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich regelmassig nicht um marktbezogene 
Dienstleistungen, in denen sich Dienstleistungserbringer und Verbraucher geschäftsmassig 
gegenüberstehen. Gesundheitsdienstleistungen aber sind überwiegend freiberufliche 
Leistungen, die sich durch persönliches Engagement, Einfühlungsvermögen, humanitäre 
Hingabe, Therapiefreiheit und Expertenwissen auszeichnen.  Der Richtlinienvorschlag des 
Europäischen Parlaments and des Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung KOM(2008)414 hebt auf dese besondere 
Situation ab.  Nach diesem Vorschlag soll ein Rahmen für einen sichere, hochwertige und 
effiziente grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung geschaffen werden.  Die Rechte de 
Versicherten werden in dieser Richtlinie umfassend geschützt, Informationspflichten und 
Anlaufstellen für Versicherte eingeführt und die Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleitungen geregelt. Es bedarf somit keiner weiteren Regelung von 
Gesundheitsdienstleitungen im Verbraucherschutz.

Amendement 220
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De interne markt omvat volgens artikel 
14, lid 2, van het Verdrag een ruimte 
zonder binnengrenzen waarin het vrije 
verkeer van goederen en diensten en de 
vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd. 

(4) De interne markt omvat volgens artikel 
26 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie een ruimte zonder 
binnengrenzen waarin het vrije verkeer van 
goederen en diensten en de vrijheid van 
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Harmonisatie van bepaalde aspecten van de 
wetgeving inzake 
consumentenovereenkomsten is 
noodzakelijk voor de bevordering van een 
echte interne markt voor de consument en 
het vinden van een juist evenwicht, met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, tussen een hoog 
beschermingsniveau voor de consument en 
het concurrentievermogen van het 
bedrijfsleven.

vestiging zijn gewaarborgd. Harmonisatie 
van bepaalde aspecten van de wetgeving 
inzake consumentenovereenkomsten is 
noodzakelijk voor de bevordering van een 
echte interne markt voor de consument en 
het vinden van een juist evenwicht, met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, tussen een hoog 
beschermingsniveau voor de consument en 
het concurrentievermogen van het 
bedrijfsleven.

Or.fr

Amendement 221
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De interne markt omvat volgens artikel 
14, lid 2, van het Verdrag een ruimte 
zonder binnengrenzen waarin het vrije 
verkeer van goederen en diensten en de 
vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd.
Harmonisatie van bepaalde aspecten van 
de wetgeving inzake 
consumentenovereenkomsten is 
noodzakelijk voor de bevordering van een 
echte interne markt voor de consument en 
het vinden van een juist evenwicht, met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, tussen een hoog 
beschermingsniveau voor de consument 
en het concurrentievermogen van het 
bedrijfsleven.

(4) De interne markt omvat volgens artikel 
14, lid 2, van het Verdrag een ruimte 
zonder binnengrenzen waarin het vrije 
verkeer van goederen en diensten en de 
vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd.

Or.en

Amendement 222
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Ter waarborging van hoge niveaus 
van consumentenbescherming, en ook om 
het vertrouwen van de consumenten en de 
bedrijvigheid op de interne markt te 
vergroten, dient deze richtlijn een 
minimum aan harmonisering te bieden, 
met uitzondering van bepalingen die als 
zijnde volledig geharmoniseerd zijn 
aangemerkt.

Or.en

Motivering

Contrary to the Commission's proposal, full harmonisation will not result in one single set of 
standards throughout the EU as many rules of national general contract law would have to be 
changed and consumer law cannot be artificially separated from general contract law.  Full 
harmonisation will not automatically increase consumer confidence if it results in the 
abrogation of previously existing higher levels of consumer protection currently provided for 
by some Member States.  Therefore, a mixed approach is necessary where derogations from 
the principle of minimum harmonisation should be assessed on a case-by-case basis.

Amendement 223
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het grensoverschrijdende potentieel 
van verkoop op afstand, dat een van de 
voornaamste zichtbare resultaten van de 
interne markt zou moeten zijn, wordt niet 
ten volle benut door consumenten. 
Vergeleken met de significante groei van 
de binnenlandse verkoop op afstand in de 
afgelopen jaren is groei van de 
grensoverschrijdende verkoop op afstand 
beperkt gebleven. Deze discrepantie is met 
name opvallend wat de verkoop via 
internet betreft, waar een groot potentieel 
voor verdere groei bestaat. De 

Schrappen
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ontwikkeling van het 
grensoverschrijdende potentieel van 
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten (rechtstreekse verkoop) 
wordt belemmerd door een aantal 
factoren, waaronder de uiteenlopende 
nationale regels inzake 
consumentenbescherming waarmee het 
bedrijfsleven rekening moet houden. 
Vergeleken met de groei van de 
binnenlandse rechtstreekse verkoop in de 
afgelopen jaren, met name in de 
dienstensector (bv. nutsbedrijven), is het 
aantal consumenten dat langs deze weg 
grensoverschrijdend koopt nauwelijks 
toegenomen. Gezien de sterk toegenomen 
mogelijkheden om zaken te doen in veel 
lidstaten, zouden kleine en middelgrote 
ondernemingen (inclusief 
eenmansbedrijven) en vertegenwoordigers 
van firma's die rechtstreeks verkopen 
eigenlijk meer geneigd moeten zijn om 
deze nieuwe mogelijkheden te ontdekken, 
met name in grensregio's. De volledige 
harmonisatie van consumenteninformatie 
en van het herroepingsrecht bij op afstand 
en buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten zal dan ook bijdragen tot 
het beter functioneren van de b2c-interne 
markt.

Or.en

Amendement 224
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het grensoverschrijdende potentieel 
van verkoop op afstand, dat een van de 
voornaamste zichtbare resultaten van de 
interne markt zou moeten zijn, wordt niet 
ten volle benut door consumenten. 
Vergeleken met de significante groei van 

(5) Het grensoverschrijdende potentieel 
van verkoop op afstand, dat een van de 
voornaamste zichtbare resultaten van de 
interne markt zou moeten zijn, wordt niet 
ten volle benut. Vergeleken met de 
significante groei van de binnenlandse 
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de binnenlandse verkoop op afstand in de 
afgelopen jaren is groei van de 
grensoverschrijdende verkoop op afstand 
beperkt gebleven. Deze discrepantie is met 
name opvallend wat de verkoop via 
internet betreft, waar een groot potentieel 
voor verdere groei bestaat. De 
ontwikkeling van het grensoverschrijdende 
potentieel van buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten (rechtstreekse 
verkoop) wordt belemmerd door een aantal 
factoren, waaronder de uiteenlopende 
nationale regels inzake 
consumentenbescherming waarmee het 
bedrijfsleven rekening moet houden. 
Vergeleken met de groei van de 
binnenlandse rechtstreekse verkoop in de 
afgelopen jaren, met name in de 
dienstensector (bv. nutsbedrijven), is het 
aantal consumenten dat langs deze weg 
grensoverschrijdend koopt nauwelijks 
toegenomen. Gezien de sterk toegenomen 
mogelijkheden om zaken te doen in veel 
lidstaten, zouden kleine en middelgrote 
ondernemingen (inclusief 
eenmansbedrijven) en vertegenwoordigers 
van firma’s die rechtstreeks verkopen 
eigenlijk meer geneigd moeten zijn om 
deze nieuwe mogelijkheden te ontdekken, 
met name in grensregio’s. De volledige 
harmonisatie van consumenteninformatie 
en van het herroepingsrecht bij op afstand 
en buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten zal dan ook bijdragen tot 
het beter functioneren van de b2c-interne 
markt.

verkoop op afstand in de afgelopen jaren is 
groei van de grensoverschrijdende verkoop 
op afstand beperkt gebleven. Deze 
discrepantie is met name opvallend wat de 
verkoop via internet betreft, waar een groot 
potentieel voor verdere groei bestaat. De 
ontwikkeling van het grensoverschrijdende 
potentieel van buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten (rechtstreekse 
verkoop) wordt belemmerd door een aantal 
factoren, waaronder de uiteenlopende 
nationale regels inzake 
consumentenbescherming waarmee het 
bedrijfsleven rekening moet houden. 
Vergeleken met de groei van de 
binnenlandse rechtstreekse verkoop in de 
afgelopen jaren, met name in de 
dienstensector (bv. nutsbedrijven), is het 
aantal consumenten dat langs deze weg 
grensoverschrijdend koopt nauwelijks 
toegenomen. Gezien de sterk toegenomen 
mogelijkheden om zaken te doen in veel 
lidstaten, zouden kleine en middelgrote 
ondernemingen (inclusief 
eenmansbedrijven) en vertegenwoordigers 
van firma's die rechtstreeks verkopen 
eigenlijk meer geneigd moeten zijn om 
deze nieuwe mogelijkheden te ontdekken, 
met name in grensregio's. De volledige 
harmonisatie van bepaalde aspecten van
consumenteninformatie en van het 
herroepingsrecht bij op afstand en buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten 
kan dan ook bijdragen tot een hoog 
beschermingsniveau voor de consument 
en een beter functioneren van de b2c-
interne markt.

Or.fr

Amendement 225
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De wetten van de lidstaten betreffende 
consumentenovereenkomsten vertonen 
duidelijke verschillen, die aanzienlijke 
concurrentieverstoringen en 
belemmeringen voor een goede werking 
van de interne markt kunnen 
veroorzaken. De bestaande 
communautaire wetgeving op de gebieden 
van consumentenovereenkomsten die op 
afstand of buiten verkoopruimten worden 
gesloten, consumptiegoederen en 
garanties, en oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten stelt minimumnormen 
vast voor het harmoniseren van de 
wetgeving, waarbij de lidstaten de 
mogelijkheid hebben striktere 
maatregelen te handhaven of in te voeren 
die op hun grondgebied een hoger niveau 
van consumentenbescherming 
waarborgen. Verder zijn veel aspecten in 
de richtlijnen niet consequent geregeld of 
zelfs helemaal buiten beschouwing 
gelaten. Deze kwesties zijn door de 
lidstaten op uiteenlopende wijze geregeld. 
Als gevolg daarvan lopen de nationale 
bepalingen waarmee de richtlijnen inzake 
consumentenrecht zijn omgezet, ook sterk 
uiteen.

Schrappen

Or.en

Amendement 226
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De wetten van de lidstaten betreffende 
consumentenovereenkomsten vertonen 
duidelijke verschillen, die aanzienlijke 
concurrentieverstoringen en 
belemmeringen voor een goede werking 

Schrappen
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van de interne markt kunnen 
veroorzaken. De bestaande 
communautaire wetgeving op de gebieden 
van consumentenovereenkomsten die op 
afstand of buiten verkoopruimten worden 
gesloten, consumptiegoederen en 
garanties, en oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten stelt minimumnormen 
vast voor het harmoniseren van de 
wetgeving, waarbij de lidstaten de 
mogelijkheid hebben striktere 
maatregelen te handhaven of in te voeren 
die op hun grondgebied een hoger niveau 
van consumentenbescherming 
waarborgen. Verder zijn veel aspecten in 
de richtlijnen niet consequent geregeld of 
zelfs helemaal buiten beschouwing 
gelaten. Deze kwesties zijn door de 
lidstaten op uiteenlopende wijze geregeld. 
Als gevolg daarvan lopen de nationale 
bepalingen waarmee de richtlijnen inzake 
consumentenrecht zijn omgezet, ook sterk 
uiteen.

Or.fr

Amendement 227
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De wetten van de lidstaten betreffende 
consumentenovereenkomsten vertonen 
duidelijke verschillen, die aanzienlijke 
concurrentieverstoringen en 
belemmeringen voor een goede werking 
van de interne markt kunnen veroorzaken. 
De bestaande communautaire wetgeving 
op de gebieden van 
consumentenovereenkomsten die op 
afstand of buiten verkoopruimten worden 
gesloten, consumptiegoederen en garanties, 
en oneerlijke bedingen in overeenkomsten 
stelt minimumnormen vast voor het 

(6) De wetten van de lidstaten betreffende 
consumentenovereenkomsten vertonen 
duidelijke verschillen, die aanzienlijke 
concurrentieverstoringen en 
belemmeringen voor een goede werking 
van de interne markt kunnen veroorzaken. 
De bestaande communautaire wetgeving 
op de gebieden van 
consumentenovereenkomsten die op 
afstand of buiten verkoopruimten worden 
gesloten, consumptiegoederen en garanties, 
en oneerlijke bedingen in overeenkomsten 
stelt minimumnormen vast voor het 
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harmoniseren van de wetgeving, waarbij de 
lidstaten de mogelijkheid hebben striktere 
maatregelen te handhaven of in te voeren 
die op hun grondgebied een hoger niveau 
van consumentenbescherming waarborgen. 
Verder zijn veel aspecten in de richtlijnen 
niet consequent geregeld of zelfs helemaal 
buiten beschouwing gelaten. Deze kwesties 
zijn door de lidstaten op uiteenlopende 
wijze geregeld. Als gevolg daarvan lopen 
de nationale bepalingen waarmee de 
richtlijnen inzake consumentenrecht zijn 
omgezet, ook sterk uiteen.

harmoniseren van de wetgeving, waarbij de 
lidstaten de mogelijkheid hebben striktere 
maatregelen te handhaven of in te voeren 
die op hun grondgebied een hoger niveau 
van consumentenbescherming waarborgen. 
Verder zijn veel aspecten in de richtlijnen 
niet consequent geregeld of zelfs helemaal 
buiten beschouwing gelaten. Deze kwesties 
zijn door de lidstaten op uiteenlopende 
wijze geregeld. Als gevolg daarvan lopen 
de nationale bepalingen waarmee de 
richtlijnen inzake consumentenrecht zijn 
omgezet, ook sterk uiteen.
(Geldt niet voor de Nederlandse versie).

Or.de

Amendement 228
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze dispariteiten vormen ernstige 
belemmeringen voor het goede 
functioneren van de interne markt, ten 
nadele van het bedrijfsleven en van 
consumenten. Ondernemingen die 
grensoverschrijdend goederen willen 
verkopen of diensten willen aanbieden, 
krijgen te maken met hogere 
nalevingskosten. Deze versnippering 
ondermijnt ook het vertrouwen van de 
consument in de interne markt. Het 
negatieve effect op het vertrouwen van de 
consument wordt nog versterkt door het 
ongelijke niveau van 
consumentenbescherming in de 
Gemeenschap. Dit probleem is bijzonder 
dringend in het licht van nieuwe 
marktontwikkelingen.

Schrappen

Or.en
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Amendement 229
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze dispariteiten vormen ernstige 
belemmeringen voor het goede 
functioneren van de interne markt, ten 
nadele van het bedrijfsleven en van 
consumenten. Ondernemingen die 
grensoverschrijdend goederen willen 
verkopen of diensten willen aanbieden, 
krijgen te maken met hogere 
nalevingskosten. Deze versnippering 
ondermijnt ook het vertrouwen van de 
consument in de interne markt. Het 
negatieve effect op het vertrouwen van de 
consument wordt nog versterkt door het 
ongelijke niveau van 
consumentenbescherming in de 
Gemeenschap.  Dit probleem is bijzonder 
dringend in het licht van nieuwe 
marktontwikkelingen.

(7) Sommige dispariteiten tussen de 
respectieve wetgevingen van de lidstaten 
op het gebied van 
consumentenovereenkomsten, met name  
de overeenkomsten die op afstand en 
buiten verkoopsruimte worden gesloten, 
vormen ernstige belemmeringen voor het 
goede functioneren van de interne markt, 
ten nadele van het bedrijfsleven en van 
consumenten. Ondernemingen die 
grensoverschrijdend goederen willen 
verkopen of diensten willen aanbieden, 
krijgen te maken met hogere 
nalevingskosten. Deze onhandige 
versnippering ondermijnt ook het 
vertrouwen van de consument in de interne 
markt.

Or.fr

Amendement 230
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze dispariteiten vormen ernstige 
belemmeringen voor het goede 
functioneren van de interne markt, ten 
nadele van het bedrijfsleven en van 
consumenten. Ondernemingen die 
grensoverschrijdend goederen willen 
verkopen of diensten willen aanbieden, 
krijgen te maken met hogere 
nalevingskosten. Deze versnippering 
ondermijnt ook het vertrouwen van de 

(7) Deze dispariteiten vormen ernstige 
belemmeringen voor het goede 
functioneren van de interne markt, ten 
nadele van het bedrijfsleven en van 
consumenten. Ondernemingen die 
grensoverschrijdend goederen willen 
verkopen of diensten willen aanbieden, 
krijgen te maken met hogere 
nalevingskosten. Deze versnippering 
ondermijnt ook het vertrouwen van de 
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consument in de interne markt. Het 
negatieve effect op het vertrouwen van de 
consument wordt nog versterkt door het 
ongelijke niveau van 
consumentenbescherming in de 
Gemeenschap. Dit probleem is bijzonder 
dringend in het licht van nieuwe 
marktontwikkelingen.

consument in de interne markt. Het 
negatieve effect op het vertrouwen van de 
consument wordt nog versterkt door het 
ongelijke niveau van 
consumentenbescherming in de 
Gemeenschap. Dit probleem is bijzonder 
dringend in het licht van nieuwe 
marktontwikkelingen en on line-
marktontwikkelingen als downloaden en 
webstreamen.

Or.en

Amendement 231
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Volledige harmonisatie van bepaalde 
centrale regelgevingsaspecten zal de 
rechtszekerheid voor zowel de 
consumenten als het bedrijfsleven 
aanzienlijk verbeteren. Zij zullen zich 
kunnen verlaten op één enkel regelgevend 
kader, op basis van duidelijk omschreven 
rechtsbegrippen, dat bepaalde aspecten 
van b2c-overeenkomsten in de gehele 
Gemeenschap regelt. Het effect daarvan 
zal zijn dat de barrières als gevolg van de 
versnippering van de regelgeving zullen 
worden geëlimineerd en dat de interne 
markt op dit terrein voltooid zal kunnen 
worden. Het wegnemen van deze barrières 
is alleen mogelijk door uniforme regels op 
communautair niveau vast te stellen. 
Verder zullen de consumenten een hoog 
gemeenschappelijk niveau van 
bescherming genieten in de gehele 
Gemeenschap.

Schrappen

Or.en



PE450.954v01-00 16/251 AM\836026NL.doc

NL

Amendement 232
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Volledige harmonisatie van bepaalde 
centrale regelgevingsaspecten zal de 
rechtszekerheid voor zowel de 
consumenten als het bedrijfsleven 
aanzienlijk verbeteren. Zij zullen zich 
kunnen verlaten op één enkel regelgevend 
kader, op basis van duidelijk omschreven 
rechtsbegrippen, dat bepaalde aspecten 
van b2c-overeenkomsten in de gehele 
Gemeenschap regelt. Het effect daarvan 
zal zijn dat de barrières als gevolg van de 
versnippering van de regelgeving zullen 
worden geëlimineerd en dat de interne 
markt op dit terrein voltooid zal kunnen 
worden. Het wegnemen van deze barrières 
is alleen mogelijk door uniforme regels op 
communautair niveau vast te stellen. 
Verder zullen de consumenten een hoog 
gemeenschappelijk niveau van 
bescherming genieten in de gehele 
Gemeenschap.

Schrappen

Or.en

Amendement 233
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Volledige harmonisatie van bepaalde 
centrale regelgevingsaspecten zal de 
rechtszekerheid voor zowel de 
consumenten als het bedrijfsleven 
aanzienlijk verbeteren. Zij zullen zich 
kunnen verlaten op één enkel regelgevend 
kader, op basis van duidelijk omschreven 

(8) Tenzij anders gespecificeerd beletten 
de maatregelen in deze richtlijn, 
overeenkomstig artikel 169 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, niet dat de lidstaten 
bepalingen invoeren of handhaven 
waarmee in een hoger niveau van 
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rechtsbegrippen, dat bepaalde aspecten van 
b2c-overeenkomsten in de gehele 
Gemeenschap regelt. Het effect daarvan 
zal zijn dat de barrières als gevolg van de 
versnippering van de regelgeving zullen 
worden geëlimineerd en dat de interne 
markt op dit terrein voltooid zal kunnen 
worden. Het wegnemen van deze barrières 
is alleen mogelijk door uniforme regels op 
communautair niveau vast te stellen. 
Verder zullen de consumenten een hoog 
gemeenschappelijk niveau van 
bescherming genieten in de gehele 
Gemeenschap.

consumentenbescherming wordt voorzien.
Volledige harmonisatie van bepaalde  
regelgevingsaspecten is voor wat betreft op 
afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten evenwel 
verantwoord om voor een consistent kader 
inzake consumentenbescherming in de 
hele Europese Unie te zorgen en om de
rechtszekerheid voor zowel de 
consumenten als het bedrijfsleven 
aanzienlijk te verbeteren. Zij zullen zich op 
deze geharmoniseerde terreinen kunnen 
verlaten op een duidelijker regelgevend 
kader, op basis van welomschreven 
rechtsbegrippen, dat bepaalde aspecten van 
op afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten in de gehele 
Unie regelt.

Or.fr

Amendement 234
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Volledige harmonisatie van bepaalde 
centrale regelgevingsaspecten zal de 
rechtszekerheid voor zowel de 
consumenten als het bedrijfsleven 
aanzienlijk verbeteren. Zij zullen zich 
kunnen verlaten op één enkel regelgevend 
kader, op basis van duidelijk omschreven 
rechtsbegrippen, dat bepaalde aspecten van 
b2c-overeenkomsten in de gehele 
Gemeenschap regelt. Het effect daarvan 
zal zijn dat de barrières als gevolg van de 
versnippering van de regelgeving zullen 
worden geëlimineerd en dat de interne 
markt op dit terrein voltooid zal kunnen 
worden. Het wegnemen van deze barrières 
is alleen mogelijk door uniforme regels op 
communautair niveau vast te stellen. 
Verder zullen de consumenten een hoog 

(8) Tenzij anders aangegeven en rekening 
houdend met artikel 159 van het EU-
Verdrag beletten de bepalingen van deze 
richtlijn niet dat de lidstaten verdere 
regelingen treffen of handhaven waarmee 
de bescherming van de consument wordt 
verbeterd. De volledige harmonisatie van 
bepaalde centrale regelgevingsaspecten is 
evenwel verantwoord om voor één enkel 
regelgevingskader inzake 
consumentenbescherming te zorgen en 
om de rechtszekerheid voor zowel de 
consumenten als het bedrijfsleven in 
grensoverschrijdende transacties
aanzienlijk te verbeteren. Zowel de 
consumenten als het bedrijfsleven zullen 
zich in dit geval kunnen verlaten op één 
enkel regelgevend kader, op basis van 



PE450.954v01-00 18/251 AM\836026NL.doc

NL

gemeenschappelijk niveau van 
bescherming genieten in de gehele 
Gemeenschap.

duidelijk omschreven rechtsbegrippen, dat 
bepaalde aspecten van b2c-
overeenkomsten in de gehele 
Gemeenschap regelt. Zo zullen de 
consumenten een hoog 
gemeenschappelijk niveau van 
bescherming genieten in de gehele Unie. 
Bovendien zal het vaststellen van 
uniforme regels op het niveau van de 
Unie ertoe leiden dat de barrières als 
gevolg van de buitenproportionele 
versnippering van de regelgeving zullen 
worden geëlimineerd en dat de interne 
markt op dit terrein voltooid zal kunnen 
worden.

Or.en

Amendement 235
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Volledige harmonisatie van bepaalde 
centrale regelgevingsaspecten zal de 
rechtszekerheid voor zowel de 
consumenten als het bedrijfsleven 
aanzienlijk verbeteren. Zij zullen zich 
kunnen verlaten op één enkel regelgevend 
kader, op basis van duidelijk omschreven 
rechtsbegrippen, dat bepaalde aspecten van 
b2c-overeenkomsten in de gehele 
Gemeenschap regelt. Het effect daarvan zal 
zijn dat de barrières als gevolg van de 
versnippering van de regelgeving zullen 
worden geëlimineerd en dat de interne 
markt op dit terrein voltooid zal kunnen 
worden. Het wegnemen van deze barrières 
is alleen mogelijk door uniforme regels op 
communautair niveau vast te stellen. 
Verder zullen de consumenten een hoog 
gemeenschappelijk niveau van 
bescherming genieten in de gehele 

(8) Volledige harmonisatie van bepaalde 
centrale regelgevingsaspecten zal de 
rechtszekerheid voor zowel de 
consumenten als het bedrijfsleven 
aanzienlijk verbeteren. Zij zullen zich 
kunnen verlaten op één enkel regelgevend 
kader, op basis van duidelijk omschreven
rechtsbegrippen, dat bepaalde aspecten van 
b2c-overeenkomsten in de gehele 
Gemeenschap regelt. Het effect daarvan zal 
zijn dat de barrières als gevolg van de 
versnippering van de regelgeving zullen 
worden geëlimineerd en dat de interne 
markt op dit terrein voltooid zal kunnen 
worden. Het wegnemen van deze barrières 
is alleen mogelijk door uniforme regels op 
communautair niveau vast te stellen. 
Verder zullen de consumenten een hoog 
gemeenschappelijk niveau van 
bescherming genieten in de gehele 
Gemeenschap. De regelgevingsaspecten 
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Gemeenschap. hebben echter uitsluitend betrekking op 
overeenkomsten die tussen handelaren en 
consumenten worden gesloten. Daarom 
moeten onder meer van deze richtlijn 
worden uitgesloten 
arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten 
betreffende erfrechten, overeenkomsten 
met betrekking tot de gezinssituatie en 
overeenkomsten met betrekking tot de 
oprichting en de statuten van 
vennootschappen.

Or.en

Amendement 236
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De nieuwe definitie van 
“consument” dient te gelden voor situaties 
waarin een consument deels voor 
persoonlijke en deels voor professionele 
doeleinden (gemengde doeleinden) een 
artikel koopt of een overeenkomst voor 
het verlenen van een dienst sluit. 
Een groot aantal lidstaten is ertoe 
overgegaan voorschriften ter bescherming 
van de consument toe te passen op andere 
personen of entiteiten zoals NGO’s, 
beginnende ondernemingen of kleine 
bedrijven die zich, wat hun gebrekkige 
onderhandelingspositie en expertise 
betreft, in een vergelijkbare situatie als 
een consument bevinden. Daarom is het 
nodig de lidstaten toe te staan hun 
beschermende regelingen te handhaven of 
uit te breiden tot andere rechtspersonen of 
natuurlijke personen die geen consument 
zijn.
Steeds meer goederen worden gekocht of 
gedownload in een immateriële digitale 
vorm. Daarom is het noodzakelijk 
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immateriële goederen onder de definitie 
van “goederen” te laten vallen. Dit zal 
ervoor zorgen dat consumenten bij zowel 
online als offline aankopen dezelfde 
bescherming genieten. 
De definitie van “goederen” dient ook 
water, gas en electriciteit in te sluiten. 
Opneming van deze sectoren in de 
werkingssfeer van de richtlijn is 
noodzakelijk tegen de achtergrond van het 
feit dat traditionele overheidsmonopolies 
worden ontmanteld en actoren uit de 
particuliere sector bij dit soort bedrijven 
betrokken raakt.

Or.en

Amendement 237
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De nieuwe definitie van 
“consument” dient te gelden voor situaties 
waarin een consument deels voor 
persoonlijke en deels voor professionele 
doeleinden (gemengde doeleinden) een 
artikel koopt of een overeenkomst voor 
het verlenen van een dienst sluit. 
Een groot aantal lidstaten is ertoe 
overgegaan voorschriften ter bescherming 
van de consument toe te passen op andere 
personen of entiteiten zoals NGO’s, 
beginnende ondernemingen of kleine 
bedrijven die zich, wat hun gebrekkige 
onderhandelingspositie en expertise 
betreft, in een vergelijkbare situatie als 
een consument bevinden. Daarom is het 
nodig de lidstaten toe te staan hun 
beschermende regelingen te handhaven of 
uit te breiden tot andere rechtspersonen of 
natuurlijke personen die geen consument 
zijn.
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Or.en

Amendement 238
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Steeds meer goederen worden 
tegenwoordig gekocht of gedownload in 
een immateriële digitale vorm. Daarom is 
het noodzakelijk immateriële goederen 
onder de definitie van “goederen” te laten 
vallen. Dit zal ervoor zorgen dat 
consumenten bij zowel online- als offline-
aankopen dezelfde bescherming genieten. 

Or.en

Amendement 239
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) De definitie van “goederen” 
dient ook water, gas en electriciteit in te 
sluiten. Opneming van deze sectoren in de 
werkingssfeer van de richtlijn is 
noodzakelijk tegen de achtergrond van het 
feit dat traditionele overheidsmonopolies 
worden ontmanteld, terwijl de particuliere 
sector zich in deze sectoren begeeft.

Or.en

Amendement 240
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het door deze richtlijn 
geharmoniseerde terrein dient bepaalde 
aspecten van b2c-overeenkomsten te 
omvatten. Dit zijn met name regels 
betreffende de informatie die verstrekt 
dient te worden voor de sluiting en tijdens 
de uitvoering van de overeenkomst, het 
herroepingsrecht bij op afstand en buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten, 
specifieke consumentenrechten met 
betrekking tot verkoopovereenkomsten, en 
oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten.

(9) Het door deze richtlijn 
geharmoniseerde terrein dient bepaalde 
aspecten van b2c-overeenkomsten te 
omvatten. Dit zijn met name regels 
betreffende de informatie die verstrekt 
dient te worden voor de sluiting en tijdens 
de uitvoering van op afstand en buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten, 
het herroepingsrecht bij op afstand en 
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten; sommige specifieke 
consumentenrechten met betrekking tot 
verkoopovereenkomsten en sommige 
bepalingen omtrent oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomstenaux moeten 
overigens worden geharmoniseerd.

Or.fr

Amendement 241

Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(9 bis) De verschaffing van 
precontractuele informatie in 
verkoopruimten valt niet onder de 
werkingssfeer van deze richtlijn, en de 
lidstaten behouden de mogelijkheid om 
nationale bepalingen in te voeren of te 
handhaven met betrekking tot 
voorlichting van de consument op de 
plaats van de verkoop omtrent onder 
meer:
belangrijkste kenmerken van het goed of 
de dienst;
- de prijs van het goed of de dienst
- de bijzondere voorwaarden voor de 
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verkoop of de dienstverrichting 
- en de eventuele 
aansprakelijkheidsgrenzen van de 
handelaar.

Or.enMotivering

Dit amendement verduidelijkt de consequenties van de heroriëntering van de hoofdstukken II 
en III naar de voorlichting van de consument en het herroepingsrecht in geval van op afstand 
en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten.

Amendement 242
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De bestaande communautaire 
wetgeving betreffende financiële diensten 
omvat talrijke regels inzake 
consumentenbescherming. De bepalingen 
van deze richtlijn gaan dan ook alleen in 
op overeenkomsten met betrekking tot 
financiële diensten voor zover dat 
noodzakelijk is om de lacunes in de 
regelgeving op te vullen.

Schrappen

Or.en

Amendement 243
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De bestaande communautaire 
wetgeving betreffende financiële diensten 
omvat talrijke regels inzake 
consumentenbescherming. De bepalingen
van deze richtlijn gaan dan ook alleen in 
op overeenkomsten met betrekking tot

(11) Hoewel de bestaande communautaire 
wetgeving betreffende financiële diensten 
talrijke regels inzake 
consumentenbescherming omvat, moeten 
consumenten op het gebied van financiële 
diensten profijt kunnen hebben van de 
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financiële diensten voor zover dat 
noodzakelijk is om de lacunes in de 
regelgeving op te vullen.

voordelen van de maatregelen waarin 
deze richtlijn voorziet, voor zover dat 
noodzakelijk is om de lacunes in de 
regelgeving op te vullen.

Or.en

Amendement 244
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De bestaande communautaire 
wetgeving betreffende financiële diensten 
omvat talrijke regels inzake 
consumentenbescherming. De bepalingen 
van deze richtlijn gaan dan ook alleen in 
op overeenkomsten met betrekking tot
financiële diensten voor zover dat 
noodzakelijk is om de lacunes in de 
regelgeving op te vullen.

(11) De bestaande communautaire 
wetgeving betreffende financiële diensten 
omvat talrijke regels inzake 
consumentenbescherming. Deze richtlijn 
geldt dan ook alleen voor financiële 
diensten voor zover deze het onderwerp 
van oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten zijn.

Or.de

Amendement 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De bestaande communautaire
wetgeving betreffende financiële diensten 
omvat talrijke regels inzake 
consumentenbescherming. De bepalingen 
van deze richtlijn gaan dan ook alleen in 
op overeenkomsten met betrekking tot 
financiële diensten voor zover dat 
noodzakelijk is om de lacunes in de 
regelgeving op te vullen.

(11) De bestaande EU-wetgeving voor 
verschillende sectoren of bijzondere 
overeenkomsten zoals financiële diensten 
of pakketreizen omvat talrijke regels 
inzake consumentenbescherming . Deze 
richtlijn laat de bepalingen van de 
bestaande EU-wetgeving voor die sectoren 
dan ook onverlet.

Or.fr
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Motivering

De financiële dienstverlening is niet de enige sector waarvoor specifieke communautaire 
wetgeving is uitgevaardigd waarin aspecten van consumentenrecht zijn geregeld.  De richtlijn 
inzake consumentenrechten moet dus ook voor die bijzondere sectoren gelden zonder afbreuk 
te doen aan op Europees niveau uitgevaardigde regels.

Amendement 246
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De bestaande communautaire
wetgeving betreffende financiële diensten 
omvat talrijke regels inzake 
consumentenbescherming. De bepalingen 
van deze richtlijn gaan dan ook alleen in op 
overeenkomsten met betrekking tot 
financiële diensten voor zover dat 
noodzakelijk is om de lacunes in de 
regelgeving op te vullen.

(11) De bestaande wetgeving van de Unie
betreffende financiële diensten omvat 
talrijke regels inzake 
consumentenbescherming. De bepalingen 
van deze richtlijn gaan dan ook alleen in op 
overeenkomsten met betrekking tot 
financiële diensten  als het gaat om 
onbillijke voorwaarden in dergelijke 
consumentenovereenkomsten en ze laten 
ruimte voor de toepassing van strengere 
nationale regels op dat gebied.

Or.en

Amendement 247
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Deze richtlijn laat de toepassing 
van de voorschriften van de lidstaten met 
betrekking tot de aankoop van onroerend 
goed en garanties in verband met 
onroerend goed of tot de vorming of 
overdracht van rechten in rem met 
betrekking tot onroerende goederen 
onverlet.  Hiertoe behoren ook 
overeenkomsten in verband met dergelijke 



PE450.954v01-00 26/251 AM\836026NL.doc

NL

rechtshandelingen, zoals de verkoop van 
in aanbouw zijnde onroerende goederen 
en huurkoop.

Or.en

Motivering

In het voorstel voor een richtlijn wordt terecht de verkoop van onroerend goed uitgesloten 
van de toepassingssfeer van de richtlijn om inbreuk op de nationale eigendomswetgeving van 
de lidstaten te voorkomen (artikel 20 (1 bis)). Er moet echter duidelijk worden gemaakt dat 
deze uitzondering van de toepassingssfeer ook geldt voor overeenkomsten die onverbrekelijk 
verbonden zijn aan de verkoop van onroerend goed, in aanmerking nemend dat 
overeenkomsten voor gemengde doeleinden in de regel onder de richtlijn zullen vallen.

Amendement 248
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) De EuropeseUnie moet streven 
naar de goedkeuring van een Europees 
Handvest van consumentenrechten op het 
gebied van financiële diensten. Dit 
handvest moet alle bestaande bepalingen 
onderling aanpassen en vereenvoudigen. 
Het moet een omschrijving geven van de 
rechten van de consument, zoals de 
toegang tot informatie, de administratie 
en het beheer van de eigen financiële 
gegevens, passend advies en opleiding in 
consumentenbescherming. Bovendien 
moet financiële betrokkenheid worden 
bevorderd, optimale praktijken van de 
lidstaten moeten worden opgenomen, 
collectief verhaal moet worden 
vergemakkelijkt en deelname van 
belanghebbenden moet worden 
aangemoedigd. Daarnaast moet in een 
jaarverslag de vooruitgang naar de 
maatregelen waarop het Handvest zich 
richt worden geëvalueerd.
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Or.en

Amendement 249
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quarter) Indien onderhavige richtlijn 
en richtlijn 2006/123/EG, dan wel 
richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad elkaar mochten 
overlappen, dan is onderhavige richtlijn 
maatgevend.

Or.en

Amendement 250
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 quinquies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quinquies) Onderhavige richtlijn geldt 
alleen indien andere bestaande of 
toekomstige Uniewetgeving, zoals op de 
gebieden vervoer of energievoorziening,  
geen specifieke bepalingen met dezelfde 
doelstelling, aard of gevolgen bevat. De 
overeenkomstige bepalingen van deze 
richtlijn mogen derhalve niet van 
toepassing zijn op de gebieden die door 
zulke specifieke bepalingen worden 
gedekt.

Or.en
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Amendement 251
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 sexies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 sexies) Onderhavige richtlijn mag niet 
van invloed zijn op de mogelijkheid van de 
lidstaten tot aanneming of handhaving 
van nationale bepalingen op grond van 
andere minimumharmonisatiewetgeving 
van de Europese Unie. 

Or.en

Amendement 252
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 septies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 septies) De definitie 
van"consument"luidt: iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die hoofdzakelijk buiten zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen; De 
lidstaten kunnen de toepassing van de 
voorschriften van deze richtlijn 
handhaven of uitbreiden met betrekking 
tot rechtspersonen of natuurlijke 
personen die geen “consument” zijn in de 
betekenis van de voorgaande zin, bij 
voorbeeld NGO’s, beginnende bedrijven, 
enz..

Or.en
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Amendement 253
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 octies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 octies) De definitie van “goederen” 
luidt: ieder materieel of immaterieel 
artikel, met inbegrip van water, gas en 
elektriciteit, doch met uitzondering van 
goederen die executoriaal of anderszins 
gerechtelijk worden verkocht.

Or.en

Amendement 254
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 nonies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 nonies) De definitie 
van"handelaar"luidt: iedere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon en iedere in het 
kader van zijn publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke beroepsactiviteit 
namens of ten behoeve van de handelaar 
optredende persoon die in onder deze 
richtlijn vallende overeenkomsten handelt 
voor doeleinden die betrekking hebben op 
zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, zelfs al 
heeft betrokkene daarmee geen 
winstoogmerk;

OoOr. en

Amendement 255
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 decies (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 decies)  Digitale goederen die aan de 
consument in digitale vorm worden 
verzonden, waarbij de consument de 
mogelijkheid verwerft het goed 
permanent, of op eendere wijze als een 
goed dat hij fysiek bezit, te gebruiken, met 
de mogelijkheid het op zijn computer op te 
slaan, dienen te worden behandeld als 
goederen waarop de bepalingen 
betreffende verkoopovereenkomsten van 
toepassing zijn. De vorm waarin een 
product wordt gepresenteerd of 
aangekocht, dient wat de 
consumentenbescherming betreft geen rol 
te spelen, en de consument moet online en 
offline dezelfde bescherming genieten.

Or.en

Amendement 256
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 undecies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 undecies) Deze richtlijn laat de 
nationale bepalingen betreffende de koop 
of verwerving van onroerend goed, alsook 
betreffende staving of overdracht van 
rechten op onroerend goed, onverlet. Dit 
geldt ook voor overeenkomsten 
betreffende dergelijke rechtshandelingen, 
zoals overeenkomsten met bouwheren of 
huurkoopovereenkomsten.

Or.de
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Amendement 257
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 duodecies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 duodecies) Deze richtlijn laat de 
toepassing van de voorschriften van de 
lidstaten met betrekking tot de aankoop 
van onroerend goed en garanties in 
verband met onroerend goed of tot de 
vorming of overdracht van rechten met 
betrekking tot onroerende goederen 
onverlet.  Hiertoe behoren ook 
overeenkomsten in verband met dergelijke 
rechtshandelingen, zoals de verkoop van 
in aanbouw zijnde onroerende goederen 
en huurkoop.

Or.en

Amendement 258
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 terdecies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 terdecies) Deze richtlijn laat de 
toepassing van de voorschriften van de 
lidstaten met betrekking tot de aankoop 
van onroerend goed en garanties in 
verband met onroerend goed of tot de 
vorming of overdracht van rechten in rem 
met betrekking tot onroerende goederen 
onverlet.  Hiertoe behoren ook 
overeenkomsten in verband met dergelijke 
rechtshandelingen, zoals de verkoop van 
in aanbouw zijnde onroerende goederen 
en huurkoop.

Or.en



PE450.954v01-00 32/251 AM\836026NL.doc

NL

Motivering

In het voorstel voor een richtlijn wordt terecht de verkoop van onroerend goed uitgesloten 
van de toepassingssfeer van de richtlijn om inbreuk op de nationale eigendomswetgeving van 
de lidstaten te voorkomen (artikel 20 (1 bis)). Er moet echter duidelijk worden gemaakt dat 
deze uitzondering van de toepassingssfeer ook geldt voor overeenkomsten die onverbrekelijk 
verbonden zijn aan de verkoop van onroerend goed, in aanmerking nemend dat 
overeenkomsten voor gemengde doeleinden in de regel onder de richtlijn zullen vallen.

Amendement 259
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De nieuwe definitie van “op afstand 
gesloten overeenkomst” dient alle gevallen 
te bestrijken waar bij het sluiten van 
verkoop- en dienstenovereenkomsten 
uitsluitend gebruik wordt gemaakt van (een 
of meer) middelen voor communicatie op 
afstand (zoals postorder, internet, telefoon 
of fax).  Dit zou alle handelaren op afstand 
gelijke concurrentievoorwaarden bieden. 
Het zou ook de rechtszekerheid verbeteren 
ten opzichte van de huidige definitie, 
volgens welke sprake moet zijn van een 
door de leverancier georganiseerd systeem 
voor verkoop op afstand of dienstverlening 
op afstand waarbij, voor deze 
overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt 
wordt van een of meer technieken voor 
communicatie op afstand tot en met de 
sluiting van de overeenkomst zelf.

(12) De nieuwe definitie van "op afstand 
gesloten overeenkomst" dient alle gevallen 
te bestrijken waar bij het sluiten van 
verkoop- en dienstenovereenkomsten 
partijen niet gelijktijdig fysiek aanwezig 
zijn en uitsluitend gebruik wordt gemaakt 
van (een of meer) middelen voor 
communicatie op afstand (zoals postorder, 
internet, telefoon of fax). Dit zou alle 
handelaren op afstand gelijke 
concurrentievoorwaarden bieden. Het zou 
ook de rechtszekerheid verbeteren ten 
opzichte van de huidige definitie, volgens 
welke sprake moet zijn van een door de 
leverancier georganiseerd systeem voor 
verkoop op afstand of dienstverlening op 
afstand waarbij, voor deze overeenkomst, 
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een 
of meer technieken voor communicatie op 
afstand tot en met de sluiting van de 
overeenkomst zelf.

Or.fr
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Amendement 260
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De Europese markten bieden 
steeds meer digitale online-inhoud en 
steeds meer nieuwe producten bestaan uit 
een combinatie van een fysiek product, 
digitale inhoud en diensten tegelijk ; 
daarom moet duidelijk zijn dat de in deze 
richtlijn bedoelde goederen ook digitale 
producten, zoals downloads en software, 
omvatten, zodra de consument de 
mogelijkheid verwerft het goed 
permanent, of op eendere wijze als een 
goed dat hij fysiek bezit, te gebruiken.

Or.fr

Amendement 261
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Kansspelen, met inbegrip van 
loterijen en weddenschappen, zijn 
vanwege hun zeer specifieke karakter, op 
basis waarvan de lidstaten het recht 
moeten hebben andere of strengere 
maatregelen voor 
consumentenbescherming vast te stellen, 
van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn uitgesloten.

Or.de

Motivering

Op basis van de permanente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie hebben de 
lidstaten het recht om ten aanzien van kansspelen zelf het niveau van bescherming van hun 
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burgers vast te stellen door middel van de invoering van specifieke maatregelen voor 
consumentenbescherming. Het Europees Parlement (resolutie van 9 maart 2009) en de Raad 
(het huidige debat in de werkgroep consumentenbescherming) zijn het op dit punt met elkaar 
eens.

Amendement 262
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Gokactiviteiten, inclusief loterijen 
en weddenschappen, dienen vanwege het 
zeer specifieke karakter van deze 
activiteiten, die voor de lidstaten 
aanleiding zijn tot het toepassen van 
andere en strengere maatregelen ter 
bescherming van de consument die niet 
gericht zijn op de voltooiing van de 
interne markt, van de werkingssfeer van 
deze richtlijn te worden uitgesloten.

Or.en

Amendement 263
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Gokactiviteiten, inclusief loterijen 
en weddenschappen, dienen vanwege het 
zeer specifieke karakter van deze 
activiteiten, die voor de lidstaten 
aanleiding zijn tot het toepassen van 
andere en strengere maatregelen ter 
bescherming van de consument, van de 
werkingssfeer van deze richtlijn te worden
uitgesloten.

Or.en
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Motivering

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.

Amendement 264
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Gokactiviteiten, inclusief loterijen 
en weddenschappen, dienen vanwege het 
zeer specifieke karakter van deze 
activiteiten, die voor de lidstaten 
aanleiding zijn tot het toepassen van 
andere en strengere maatregelen ter 
bescherming van de consument die niet 
gericht zijn op de voltooiing van de 
interne markt, van de werkingssfeer van 
deze richtlijn te worden uitgesloten.

Or.en

Motivering

De lidstaten kennen specifieke nationale regels die de consument moeten beschermen tegen 
de risico’s die het gokken kan veroorzaken. Als gokactiviteiten onder de richtlijn zouden
vallen, dan zou het de lidstaten onmogelijk worden gemaakt een aantal 
consumentenbeschermingsmaatregelen die zij op dit gebied passend achten te handhaven of 
vast te stellen.

Amendement 265
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De specifieke omstandigheden 
waaronder een aanbod werd gedaan of een 
overeenkomst werd gesloten, zouden niet 
relevant moeten zijn voor de definitie van 
een overeenkomst op afstand. Wanneer een 
handelaar alleen nu en dan op afstand 
verkoopt of gebruikt maakt van een door 
derden georganiseerd systeem zoals 
bijvoorbeeld een online-platform, zou dat 
niet moeten betekenen dat de consumenten 
minder bescherming genieten. Ook 
wanneer er bij een transactie sprake is 
geweest van persoonlijk contact buiten 
verkoopruimten tussen handelaar en 
consument, dient de overeenkomst toch 
als een overeenkomst op afstand 
beschouwd te worden, als de 
overeenkomst vervolgens gesloten is 
uitsluitend door middel van technieken 
voor communicatie op afstand, zoals 
internet of telefoon. Voor handelaren zou 
een eenvoudigere definitie van een 
overeenkomst op afstand de 
rechtszekerheid verbeteren en hen 
beschermen tegen oneerlijke 
concurrentie.

(13) De specifieke omstandigheden 
waaronder een systeem voor verkoop op 
afstand werd ontwikkeld, zouden niet 
relevant moeten zijn voor de definitie van 
een overeenkomst op afstand. Wanneer een 
handelaar gebruikt maakt van een door 
derden georganiseerd systeem zoals 
bijvoorbeeld een online-platform, zou dat 
niet moeten betekenen dat de consumenten 
minder bescherming genieten.

Or.de

Motivering

Het sluiten van de overeenkomst moet niet alleen zonder persoonlijk contact en uitsluitend 
met gebruikmaking van technieken voor communicatie op afstand hebben plaatsgevonden, 
maar ook zonder persoonlijk advies. Met name kleine en middelgrote ambachtsbedrijven 
sluiten vaak overeenkomsten zonder dat van persoonlijk contact sprake is en met 
gebruikmaking van technieken voor communicatie op afstand.

Amendement 266
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De specifieke omstandigheden 
waaronder een aanbod werd gedaan of een 
overeenkomst werd gesloten, zouden niet 
relevant moeten zijn voor de definitie van 
een overeenkomst op afstand. Wanneer een 
handelaar alleen nu en dan op afstand 
verkoopt of gebruikt maakt van een door 
derden georganiseerd systeem zoals 
bijvoorbeeld een online-platform, zou dat 
niet moeten betekenen dat de consumenten 
minder bescherming genieten. Ook 
wanneer er bij een transactie sprake is 
geweest van persoonlijk contact buiten 
verkoopruimten tussen handelaar en 
consument, dient de overeenkomst toch als 
een overeenkomst op afstand beschouwd te 
worden, als de overeenkomst vervolgens 
gesloten is uitsluitend door middel van 
technieken voor communicatie op afstand, 
zoals internet of telefoon. Voor handelaren 
zou een eenvoudigere definitie van een 
overeenkomst op afstand de 
rechtszekerheid verbeteren en hen 
beschermen tegen oneerlijke concurrentie.

(13) De specifieke omstandigheden 
waaronder een aanbod werd gedaan of een 
overeenkomst werd gesloten, zouden niet 
relevant moeten zijn voor de definitie van 
een overeenkomst op afstand. Wanneer een 
handelaar alleen nu en dan op afstand 
verkoopt of gebruikt maakt van een door 
derden georganiseerd systeem zoals 
bijvoorbeeld een online-platform, zou dat 
niet moeten betekenen dat de consumenten 
minder bescherming genieten. Ook 
wanneer er bij een transactie sprake is 
geweest van persoonlijk contact buiten 
verkoopruimten tussen handelaar en 
consument, dient de overeenkomst toch als 
een overeenkomst op afstand beschouwd te 
worden, als de overeenkomst vervolgens 
gesloten is uitsluitend door middel van 
technieken voor communicatie op afstand, 
zoals internet of telefoon. Voor handelaren 
zou een eenvoudigere definitie van een 
overeenkomst op afstand de 
rechtszekerheid verbeteren en hen 
beschermen tegen oneerlijke concurrentie.

Or.de

Motivering

(Alleen van toepassing op de Duitse versie).

Amendement 267
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
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consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Bij een verkoopsituatie buiten 
verkoopruimten staan consumenten onder 
een zekere psychologische druk, of zij nu 
zelf om het bezoek van de handelaar 
gevraagd hebben of niet. Om omzeiling 
van de regels te vermijden wanneer 
consumenten buiten verkoopruimten 
worden benaderd, zou bovendien een 
overeenkomst waarover bijvoorbeeld bij de 
consument thuis onderhandeld is maar die 
in een winkel wordt gesloten, beschouwd 
moeten worden als een buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst.

consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Overeenkomsten die buiten de 
verkoopruimte van de handelaar worden 
gesloten worden gekenmerkt door het feit 
dat de consument niet is voorbereid op de 
onderhandelingen voor de overeenkomst 
en onder een zekere psychologische druk 
staat, of hij of zij nu om het bezoek van de 
handelaar gevraagd heeft of niet. Om 
omzeiling van de regels te vermijden 
wanneer consumenten buiten 
verkoopruimten worden benaderd, zou 
bovendien een overeenkomst waarover 
bijvoorbeeld bij de consument thuis 
onderhandeld is maar die in een winkel 
wordt gesloten, beschouwd moeten worden 
als een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst.

In gevallen waarin een overeenkomst 
door een ambtenaar in overeenstemming 
met de voorschriften van de lidstaten 
wordt gelegaliseerd, is er echter geen 
sprake van een situatie waarin de 
consument aan een dergelijke bijzondere 
psychologische druk wordt blootgesteld. 
Dergelijke contracten worden dan ook 
niet beschouwd als buiten verkoopruimten 
gesloten contracten, maar ook niet als 
overeenkomsten op afstand in de zin van 
deze richtlijn.

Or.en

Motivering

The concept of the conclusion of an ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the participation of a public 
official in the conclusion procedure, already ensure that the objectives envisaged by the 
directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and guaranteeing 
that he/she is provided with detailed information, are fully fulfilled. Such participation of a 
public official bound by the law to be impartial and to provide detailed information for the 
parties comprehensively guarantees that the consumer will only conclude a contract after due 
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reflection and in full awareness of its legal scope. Consequently, it is not appropriate to 
include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach on the national 
systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment also corresponds 
to the EC acquis.

Amendement 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Bij een verkoopsituatie buiten
verkoopruimten staan consumenten onder 
een zekere psychologische druk, of zij nu 
zelf om het bezoek van de handelaar 
gevraagd hebben of niet. Om omzeiling 
van de regels te vermijden wanneer 
consumenten buiten verkoopruimten 
worden benaderd, zou bovendien een 
overeenkomst waarover bijvoorbeeld bij de 
consument thuis onderhandeld is maar die 
in een winkel wordt gesloten, beschouwd 
moeten worden als een buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst.

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide persoonlijk aanwezig 
waren, buiten verkoopruimten, 
bijvoorbeeld bij de consument thuis of op 
zijn arbeidsplaats. Buiten verkoopruimten 
bestaat voor consumenten tijdelijke een 
buitengewone situatie die bijvoorbeeld in 
psychologisch opzicht of wat betreft de 
mogelijkheden om de goederen en de 
prijzen te vergelijken, verschilt van een 
situatie in een winkel, of zij nu zelf om het 
bezoek van de handelaar gevraagd hebben 
of niet. Om omzeiling van de regels te 
vermijden wanneer consumenten buiten 
verkoopruimten worden benaderd, zou 
bovendien een overeenkomst waarover 
bijvoorbeeld bij de consument thuis 
onderhandeld is maar die in een winkel 
wordt gesloten, beschouwd moeten worden 
als een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst. Overeenkomsten waarvan 
de door de consument te betalen 
tegenwaarde niet meer dan EUR 20 
bedraagt, bijvoorbeeld om handelaren bij 
straatverkopen, waarbij de prestaties 
direct worden geleverd, niet bovenmatig 
met 
informatieverstrekkingsverplichtingen te 
belasten, vallen niet onder de definitie. In 
zulke gevallen bestaat evenmin behoefte 
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aan een herroepingsrecht, aangezien de 
gevolgen van dergelijke transacties te 
overzien zijn.

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 3.

Amendement 269
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Bij een verkoopsituatie buiten 
verkoopruimten staan consumenten onder 
een zekere psychologische druk, of zij nu 
zelf om het bezoek van de handelaar
gevraagd hebben of niet. Om omzeiling 
van de regels te vermijden wanneer 
consumenten buiten verkoopruimten 
worden benaderd, zou bovendien een 
overeenkomst waarover bijvoorbeeld bij 
de consument thuis onderhandeld is maar
die in een winkel wordt gesloten, 
beschouwd moeten worden als een buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst.

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Zeker in het geval van een niet door de 
consument gevraagd bezoek aan huis of 
op de arbeidsplaats is sprake van een 
verrassingsmoment voor de consument, 
waarbij deze zich onder psychologische 
druk zou kunnen voelen staan om te 
kopen. Bovendien heeft de consument in 
die situatie niet de mogelijkheid de prijs of 
de kwaliteit met die van andere producten 
te vergelijken. Al deze omstandigheden 
zijn zowel in het geval van een 
overeenkomst in een winkelruimte, als in 
het geval de consument het initiatief tot de 
overeenkomst heeft genomen, niet 
aanwezig. Daarom moeten de bijzondere 
beschermingsbepalingen in dit soort 
situaties (bijvoorbeeld waarin de 
consument de handelaar gevraagd heeft 
naar zijn woning te komen) niet van 
toepassing zijn. Om omzeiling van de 
regels te vermijden wanneer consumenten 
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buiten verkoopruimten (bijvoorbeeld op 
straat) worden benaderd, zouden
bovendien overeenkomsten die in een 
winkel of in het kader van een verkoopreis
worden gesloten, beschouwd moeten 
worden als buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten.

Or.de

Motivering

Een uitzondering op het beginsel dat overeenkomsten moeten worden gerespecteerd in de 
vorm van een herroepingsrecht kan alleen wanneer daarvoor een voldoende sterke 
rechtvaardiging bestaat, zoals bijvoorbeeld in het geval van een verrassingssituatie, 
bijvoorbeeld een ongevraagd bezoek in de woning van de consument. Wanneer de consument 
de handelaar zelf uitnodigt, is van zo'n verrassingssituatie geen sprake.

Amendement 270
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Bij een verkoopsituatie buiten 
verkoopruimten staan consumenten onder 
een zekere psychologische druk, of zij nu 
zelf om het bezoek van de handelaar
gevraagd hebben of niet. Om omzeiling 
van de regels te vermijden wanneer 
consumenten buiten verkoopruimten 
worden benaderd, zou bovendien een 
overeenkomst waarover bijvoorbeeld bij de 
consument thuis onderhandeld is maar die 
in een winkel wordt gesloten, beschouwd 
moeten worden als een buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst.

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Bij een verkoopsituatie buiten een 
commerciële, dus voor verkoop bestemde 
ruimte, zouden consumenten bij een 
commerciële benadering voor een 
onverwachte situatie kunnen komen te 
staan, of zij nu zelf hierom gevraagd 
hebben of niet. Om omzeiling van de 
regels te vermijden wanneer consumenten 
buiten verkoopruimten worden benaderd, 
zou bovendien een overeenkomst waarover 
bijvoorbeeld bij de consument thuis 
onderhandeld is maar die in een winkel 
wordt gesloten, beschouwd moeten worden 
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als een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst.

Or.it

Amendement 271
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Bij een verkoopsituatie buiten 
verkoopruimten staan consumenten onder 
een zekere psychologische druk, of zij nu 
zelf om het bezoek van de handelaar 
gevraagd hebben of niet. Om omzeiling 
van de regels te vermijden wanneer 
consumenten buiten verkoopruimten 
worden benaderd, zou bovendien een 
overeenkomst waarover bijvoorbeeld bij de 
consument thuis onderhandeld is maar die 
in een winkel wordt gesloten, beschouwd 
moeten worden als een buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst.

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Bij een verkoopsituatie buiten een 
commerciële, dus voor verkoop bestemde 
ruimte, zouden consumenten bij een 
commerciële benadering voor een 
onverwachte situatie kunnen komen te 
staan, of zij nu zelf om het bezoek van de 
handelaar gevraagd hebben of niet. Om 
omzeiling van de normen te vermijden 
wanneer consumenten buiten 
verkoopruimten worden benaderd, zou 
bovendien een overeenkomst waarover 
bijvoorbeeld bij de consument thuis 
onderhandeld is maar die in een winkel 
wordt gesloten, beschouwd moeten worden 
als een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst.

Or.it

Amendement 272
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Bij een verkoopsituatie buiten 
verkoopruimten staan consumenten onder
een zekere psychologische druk, of zij nu 
zelf om het bezoek van de handelaar 
gevraagd hebben of niet. Om omzeiling 
van de regels te vermijden wanneer 
consumenten buiten verkoopruimten 
worden benaderd, zou bovendien een 
overeenkomst waarover bijvoorbeeld bij de 
consument thuis onderhandeld is maar die 
in een winkel wordt gesloten, beschouwd 
moeten worden als een buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst.

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Kenmerkend voor een buiten de 
verkoopruimte van een handelaar 
gesloten overeenkomst is, dat de 
consumenten niet zijn voorbereid op de 
onderhandelingen en zich psychologisch
gezien, bij de vergelijking van de goederen 
en de prijzen, tijdelijk in een bijzondere 
situatie verkeren, of zij nu zelf om het 
bezoek van de handelaar gevraagd hebben 
of niet. Om omzeiling van de regels te 
vermijden wanneer consumenten buiten 
verkoopruimten worden benaderd, zou 
bovendien een overeenkomst waarover 
bijvoorbeeld bij de consument thuis 
onderhandeld is maar die in een winkel 
wordt gesloten, beschouwd moeten worden 
als een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst.

Or.fr

Amendement 273
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Bij een verkoopsituatie buiten 

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Bij een verkoopsituatie buiten 
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verkoopruimten staan consumenten onder 
een zekere psychologische druk, of zij nu 
zelf om het bezoek van de handelaar 
gevraagd hebben of niet. Om omzeiling 
van de regels te vermijden wanneer 
consumenten buiten verkoopruimten 
worden benaderd, zou bovendien een 
overeenkomst waarover bijvoorbeeld bij de 
consument thuis onderhandeld is maar die 
in een winkel wordt gesloten, beschouwd 
moeten worden als een buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst.

verkoopruimten staan consumenten onder 
een zekere psychologische druk, of zij nu 
zelf om het bezoek van de handelaar 
gevraagd hebben of niet. Om omzeiling 
van de regels te vermijden wanneer 
consumenten buiten verkoopruimten 
worden benaderd, zou bovendien een 
overeenkomst waarover bij een 
ongevraagd bezoek van de handelaar
bijvoorbeeld bij de consument thuis 
onderhandeld is maar die in een winkel 
wordt gesloten, beschouwd moeten worden 
als een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst.

Or.en

Amendement 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Bij een verkoopsituatie buiten 
verkoopruimten staan consumenten onder 
een zekere psychologische druk, of zij nu 
zelf om het bezoek van de handelaar 
gevraagd hebben of niet. Om omzeiling 
van de regels te vermijden wanneer 
consumenten buiten verkoopruimten 
worden benaderd, zou bovendien een 
overeenkomst waarover bijvoorbeeld bij de 
consument thuis onderhandeld is maar die 
in een winkel wordt gesloten, beschouwd 
moeten worden als een buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst.

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Bij een verkoopsituatie buiten 
verkoopruimten staan consumenten onder 
een zekere psychologische druk, of zij nu 
zelf om het bezoek van de handelaar 
gevraagd hebben of niet. Om omzeiling 
van de regels te vermijden wanneer 
consumenten buiten verkoopruimten 
worden benaderd, zou bovendien een 
overeenkomst waarover bijvoorbeeld bij de 
consument thuis onderhandeld is maar die 
in een winkel wordt gesloten, beschouwd 
moeten worden als een buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst.

Bij overeenkomsten die ingevolge de 
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wetgeving van een lidstaat ten overstaan 
van een notaris worden vastgelegd is geen 
sprake van een in psychologisch opzicht 
uitzonderlijke situatie. Zulke 
overeenkomsten zijn niet aan te merken 
als buiten een verkoopruimte of op 
afstand gesloten overeenkomst in de zin 
van deze richtlijn.

Or.fr

Motivering

De tussenkomst van een notaris die wettelijk verplicht is zich onpartijdig op te stellen en 
partijen juridisch uitvoerig voor te lichten, verzekert de consument van een hoge mate van 
bescherming  en stelt hem in staat met kennis van zaken en zonder psychologische druk te 
beslissen. Er is dus geen reden om dit soort overeenkomsten onder de werkingssfeer van de 
richtlijn te brengen.

Amendement 275
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats. 
Bij een verkoopsituatie buiten 
verkoopruimten staan consumenten onder 
een zekere psychologische druk, of zij nu 
zelf om het bezoek van de handelaar 
gevraagd hebben of niet. Om omzeiling 
van de regels te vermijden wanneer 
consumenten buiten verkoopruimten 
worden benaderd, zou bovendien een 
overeenkomst waarover bijvoorbeeld bij de 
consument thuis onderhandeld is maar die 
in een winkel wordt gesloten, beschouwd 
moeten worden als een buiten 

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide persoonlijk aanwezig 
waren, buiten verkoopruimten, 
bijvoorbeeld bij de consument thuis of op 
zijn arbeidsplaats. Overeenkomsten die 
buiten de verkoopruimten van een 
handelaar worden gesloten, worden 
gekenmerkt door het feit dat consumenten
niet op de verkooponderhandelingen 
voorbereid zijn en onder een zekere 
psychologische druk staan, of zij nu zelf 
om het bezoek van de handelaar gevraagd 
hebben of niet. Om omzeiling van de 
regels te vermijden wanneer consumenten 
buiten verkoopruimten worden benaderd, 
zou bovendien een overeenkomst waarover 
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verkoopruimten gesloten overeenkomst. bijvoorbeeld bij de consument thuis 
onderhandeld is maar die in een winkel 
wordt gesloten, beschouwd moeten worden 
als een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst. Bij overeenkomsten die op 
basis van nationale bepalingen met 
medewerking van een publieke 
functionaris worden bekrachtigd, geldt 
zo'n psychologische uitzonderingssituatie 
evenwel niet. Deze overeenkomsten gelden 
derhalve noch als buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten, noch als op 
afstand gesloten overeenkomsten zoals 
bedoeld in deze richtlijn.

Or.de

Amendement 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats.
Bij een verkoopsituatie buiten 
verkoopruimten staan consumenten onder 
een zekere psychologische druk, of zij nu 
zelf om het bezoek van de handelaar 
gevraagd hebben of niet. Om omzeiling 
van de regels te vermijden wanneer 
consumenten buiten verkoopruimten 
worden benaderd, zou bovendien een 
overeenkomst waarover bijvoorbeeld bij de 
consument thuis onderhandeld is maar die 
in een winkel wordt gesloten, beschouwd 
moeten worden als een buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst.

(14) Een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zou gedefinieerd moeten 
worden als een overeenkomst bij de 
sluiting waarvan de handelaar en de 
consument beide fysiek aanwezig waren, 
buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de 
consument thuis of op zijn arbeidsplaats, 
na een ongevraagd bezoek van de 
handelaar. Om omzeiling van de regels te 
vermijden wanneer consumenten buiten 
verkoopruimten worden benaderd, zou 
bovendien een overeenkomst waarover 
bijvoorbeeld bij de consument thuis 
onderhandeld is maar die in een winkel 
wordt gesloten, beschouwd moeten worden 
als een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst. Overeenkomsten die door 
een ambtenaar in overeenstemming met 
de voorschriften van de lidstaten zijn 
gelegaliseerd, worden niet beschouwd als 
een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst en evenmin als 
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overeenkomsten op afstand in de zin van 
deze richtlijn.

Or.en

Amendement 277
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Om het handelsverkeer niet 
onnodig te bemoeilijken, zouden 
overeenkomsten die in de regel buiten 
verkoopruimten worden gesloten of 
gevallen waarin de onderneming niet 
vanuit permanente bedrijfsruimten 
opereert van het toepassingsgebied van de 
richtlijn moeten worden uitgesloten 
wanneer beide partijen direct hun 
prestatie moeten leveren en wanneer de 
compensatie ten hoogste EUR 50 
bedraagt, bijvoorbeeld in het geval van de 
verkoop van dranken en levensmiddelen 
bij sport- en vrijetijdsmanifestaties, 
overeenkomsten met kermisreizigers 
waarbij direct wordt afgerekend , 
ambulante bloemenverkopers of 
sightseeingtours met uiteenlopende 
verkeersmiddelen.

Or.de

Motivering

Uitgaan van buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten en niet van het bezoek aan huis 
of op het werk, zoals bij de bestaande richtlijn inzake herroeping aan de voordeur, zorgt voor 
een enorme uitbreiding van het toepassingsgebied, onder andere ook met gebruikelijke 
transacties met micro-ondernemers, waarbij tot nu toe geen problemen bestonden. Er is hier 
behoefte aan een flexibele uitzondering zoals bedoeld in de 'small business act'.
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Amendement 278
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het begrip verkoopruimten dient alle 
ruimten, van welke aard ook (winkels, 
bestelwagens), te omvatten die voor de 
handelaar als permanente bedrijfsruimte 
dienen. Marktkramen en stands op beurzen 
dienen als verkoopruimten te worden 
beschouwd, ook als de handelaar er slechts 
tijdelijk gebruik van maakt. Andere 
ruimten die slechts voor korte tijd worden 
gehuurd en waar de handelaar niet 
gevestigd is (zoals hotels, restaurants, 
conferentiecentra en bioscopen die worden 
gehuurd door handelaren die daar niet 
gevestigd zijn) dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden. 
Ook alle openbare ruimten, met inbegrip 
van openbare vervoermiddelen en 
faciliteiten, en privéwoningen en 
arbeidsplaatsen, dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden.

(15) Het begrip verkoopruimten dient alle 
ruimten, van welke aard ook (winkels, 
vrachtauto’s of taxi’s), te omvatten die 
voor de handelaar als permanente 
bedrijfsruimte dienen. Openbaar vervoer 
dient hiertoe ook te worden gerekend.
Marktkramen en stands op beurzen dienen 
als verkoopruimten te worden beschouwd, 
ook als de handelaar er slechts tijdelijk 
gebruik van maakt. Andere ruimten die 
slechts voor korte tijd worden gehuurd en 
waar de handelaar niet gevestigd is (zoals 
hotels, restaurants, conferentiecentra en 
bioscopen die worden gehuurd door 
handelaren die daar niet gevestigd zijn) 
dienen niet als verkoopruimten beschouwd 
te worden. Ook alle openbare ruimten, met 
inbegrip van openbare vervoermiddelen en 
faciliteiten, en privéwoningen en 
arbeidsplaatsen, dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden.

Or.en

Amendement 279
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het begrip verkoopruimten dient alle 
ruimten, van welke aard ook (winkels, 
bestelwagens), te omvatten die voor de 
handelaar als permanente bedrijfsruimte 
dienen. Marktkramen en stands op beurzen 
dienen als verkoopruimten te worden 
beschouwd, ook als de handelaar er slechts 

(15) Het begrip verkoopruimten dient alle 
ruimten, van welke aard ook (winkels, 
bestelwagens), te omvatten die voor de 
handelaar als permanente bedrijfsruimte 
dienen. Marktkramen en stands op beurzen 
dienen als verkoopruimten te worden 
beschouwd, ook als de handelaar er slechts 
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tijdelijk gebruik van maakt. Andere 
ruimten die slechts voor korte tijd worden 
gehuurd en waar de handelaar niet 
gevestigd is (zoals hotels, restaurants, 
conferentiecentra en bioscopen die worden 
gehuurd door handelaren die daar niet 
gevestigd zijn) dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden. 
Ook alle openbare ruimten, met inbegrip 
van openbare vervoermiddelen en 
faciliteiten, en privéwoningen en 
arbeidsplaatsen, dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden.

tijdelijk gebruik van maakt. Andere 
ruimten die slechts voor korte tijd worden 
gehuurd en waar de handelaar niet 
gevestigd is (zoals hotels, restaurants, 
conferentiecentra en bioscopen die worden 
gehuurd door handelaren die daar niet 
gevestigd zijn) dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden. 
Ook alle openbare ruimten, met inbegrip 
van openbare vervoermiddelen en 
faciliteiten, en privéwoningen en 
arbeidsplaatsen, dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden.

Or.de

Amendement 280
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het begrip verkoopruimten dient alle 
ruimten, van welke aard ook (winkels, 
bestelwagens), te omvatten die voor de 
handelaar als permanente bedrijfsruimte 
dienen. Marktkramen en stands op beurzen 
dienen als verkoopruimten te worden 
beschouwd, ook als de handelaar er slechts 
tijdelijk gebruik van maakt. Andere 
ruimten die slechts voor korte tijd worden 
gehuurd en waar de handelaar niet 
gevestigd is (zoals hotels, restaurants, 
conferentiecentra en bioscopen die worden 
gehuurd door handelaren die daar niet 
gevestigd zijn) dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden. 
Ook alle openbare ruimten, met inbegrip 
van openbare vervoermiddelen en 
faciliteiten, en privéwoningen en 
arbeidsplaatsen, dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden.

(15) De definitie van “bedrijfsruimten” 
luidt: iedere permanente of mobiele 
ruimte voor detailhandel, met inbegrip 
van ruimten voor seizoenverkoop, waar de 
handelaar op permanente basis zijn 
activiteiten uitvoert. Marktkramen en 
stands op beurzen dienen niet als 
verkoopruimten te worden beschouwd, ook 
als de handelaar er slechts tijdelijk gebruik 
van maakt. Andere ruimten die slechts voor 
korte tijd worden gehuurd en waar de 
handelaar niet gevestigd is (zoals hotels, 
restaurants, conferentiecentra en bioscopen 
die worden gehuurd door handelaren die 
daar niet gevestigd zijn) dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden. 
Ook alle openbare ruimten, met inbegrip 
van openbare vervoermiddelen en 
faciliteiten, en privéwoningen en 
arbeidsplaatsen, dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden.

Or.en
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Amendement 281
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het begrip verkoopruimten dient alle 
ruimten, van welke aard ook (winkels, 
bestelwagens), te omvatten die voor de 
handelaar als permanente bedrijfsruimte 
dienen. Marktkramen en stands op 
beurzen dienen als verkoopruimten te 
worden beschouwd, ook als de handelaar er 
slechts tijdelijk gebruik van maakt. Andere 
ruimten die slechts voor korte tijd worden 
gehuurd en waar de handelaar niet 
gevestigd is (zoals hotels, restaurants, 
conferentiecentra en bioscopen die worden 
gehuurd door handelaren die daar niet 
gevestigd zijn) dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden. 
Ook alle openbare ruimten, met inbegrip 
van openbare vervoermiddelen en 
faciliteiten, en privéwoningen en 
arbeidsplaatsen, dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden.

(15) Het begrip verkoopruimten dient alle 
ruimten, van welke aard ook (winkels, 
taxi’s,bestelwagens), te omvatten die voor 
de handelaar als permanente bedrijfsruimte 
dienen. Marktkramen en stands op beurzen 
dienen als verkoopruimten te worden 
beschouwd, ook als de handelaar er slechts 
tijdelijk gebruik van maakt. Andere 
ruimten die slechts voor korte tijd worden 
gehuurd en waar de handelaar niet 
gevestigd is (zoals hotels, restaurants, 
conferentiecentra en bioscopen die worden 
gehuurd door handelaren die daar niet 
gevestigd zijn) dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden. 
Ook alle openbare ruimten, met inbegrip 
van openbare vervoermiddelen en 
faciliteiten, en privéwoningen en 
arbeidsplaatsen, dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden.

Or.fr

Motivering

Een taxi valt onder de definitie van gemeubileerde verkoopruimte en moet daarom onder de 
hier genoemde voorbeelden worden genoemd. Voor wat kermiskramen betreft moet de 
samenhang met het ingediende amendement met een definitie van verkoopruimte bewaard 
blijven.

Amendement 282
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het begrip verkoopruimten dient alle 
ruimten, van welke aard ook (winkels, 
bestelwagens), te omvatten die voor de 
handelaar als permanente bedrijfsruimte 
dienen. Marktkramen en stands op 
beurzen dienen als verkoopruimten te 
worden beschouwd, ook als de handelaar 
er slechts tijdelijk gebruik van maakt.
Andere ruimten die slechts voor korte tijd 
worden gehuurd en waar de handelaar niet 
gevestigd is (zoals hotels, restaurants, 
conferentiecentra en bioscopen die worden 
gehuurd door handelaren die daar niet 
gevestigd zijn) dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden. 
Ook alle openbare ruimten, met inbegrip 
van openbare vervoermiddelen en 
faciliteiten, en privéwoningen en 
arbeidsplaatsen, dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden.

(15) Het begrip verkoopruimten dient alle 
ruimten, van welke aard ook (winkels, 
bestelwagens), te omvatten die voor de 
handelaar als permanente bedrijfsruimte 
dienen. Andere ruimten die slechts voor 
korte tijd worden gehuurd en waar de 
handelaar niet gevestigd is (zoals hotels, 
restaurants, conferentiecentra en bioscopen 
die worden gehuurd door handelaren die 
daar niet gevestigd zijn) dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden. 
Ook alle openbare ruimten, met inbegrip 
van openbare vervoermiddelen en 
faciliteiten, en privéwoningen en 
arbeidsplaatsen, dienen niet als 
verkoopruimten beschouwd te worden.

Or.en

Amendement 283
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Digitale goederen die aan de 
consument in digitale vorm worden 
verzonden, waarbij de consument de 
mogelijkheid verwerft het goed permanent 
te gebruiken, dienen te worden behandeld 
als goederen waarop de bepalingen 
betreffende verkoopovereenkomsten van 
toepassing zijn.

Or.en
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Amendement 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De definitie van duurzame drager 
dient met name papieren documenten, usb-
sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de 
harde schijf van de computer waar een e-
mail of een pdf-bestand is opgeslagen, te 
omvatten.

(16) De definitie van duurzame drager 
dient alle schriftelijke verklaringen, met 
name papieren documenten, usb-sticks, cd-
rom's, dvd's, memory cards en de harde 
schijf van de computer waar een e-mail of 
een pdf-bestand is opgeslagen, te omvatten.
Als schriftelijk wordt ook aangemerkt elke 
elektronische mededeling die een 
duurzame registratie op een duurzame 
drager mogelijk maakt.

Or.de

Motivering

E-mails moeten beschouwd worden als verklaringen (tekstvorm) die geschikt zijn voor 
duurzame weergave. Dit moet in de definitie worden verduidelijkt, teneinde de richtlijn aan te 
passen aan de moderne technologie en de gangbare praktijk van vandaag de dag. In het 
andere geval zou alleen informatie op cd-rom's, dvd's of usb-sticks enz. zijn toegestaan. Dit 
zou niet aansluiten bij de praktijk, waarin e-mails, naast papier, een belangrijke rol spelen.

Amendement 285
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De definitie van duurzame drager 
dient met name papieren documenten, usb-
sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de 
harde schijf van de computer waar een e-
mail of een pdf-bestand is opgeslagen, te 
omvatten.

(16) Tot de duurzame dragers dienen met 
name papieren documenten, usb-sticks, cd-
rom's, dvd's, memory cards en de harde 
schijf van computers waar e-mails of 
bestanden in onveranderbare vorm zijn
opgeslagen, te behoren. Internetwebsites 
als zodanig zijn geen duurzame dragers.
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Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 4.

Amendement 286
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De definitie van duurzame drager
dient met name papieren documenten, usb-
sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de 
harde schijf van de computer waar een e-
mail of een pdf-bestand is opgeslagen, te 
omvatten.

(16) Tot de duurzame dragers dienen met 
name papieren documenten, usb-sticks, cd-
rom's, dvd's, memory cards en de harde 
schijf van computers waar e-mails of 
bestanden in onveranderbare vorm zijn
opgeslagen, te behoren. Websites als 
zodanig zijn geen duurzame dragers. Als 
schriftelijk wordt ook aangemerkt elke 
elektronische mededeling die een 
duurzame registratie op een duurzame 
drager mogelijk maakt.

Or.de

Motivering

Door aan te geven wat onder 'schriftelijk' wordt verstaan, wordt rekening gehouden met het 
feit dat in de praktijk e-mails, naast papier, een belangrijke rol spelen voor het presenteren 
van informatie. Deze benadering is in overeenstemming met artikel 23, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid.

Amendement 287
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De definitie van duurzame drager 
dient met name papieren documenten, usb-

(16) De definitie van duurzame drager 
dient met name papieren documenten, usb-
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sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de
harde schijf van de computer waar een e-
mail of een pdf-bestand is opgeslagen, te 
omvatten.

sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en 
harde schijven van de computers waar 
bestanden in onveranderbaar formaat of 
e-mails zijn opgeslagen, te omvatten.
Internetsites zijn niet te beschouwen als 
duurzame dragers tenzij zij aan de 
hierboven genoemde criteria 
beantwoorden.

Or.it

Amendement 288
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De definitie van duurzame drager 
dient met name papieren documenten, usb-
sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de
harde schijf van de computer waar een e-
mail of een pdf-bestand is opgeslagen, te 
omvatten.

(16) De definitie van duurzame drager 
dient bijzondere papieren documenten, 
usb-sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards 
en harde schijven van de computers waar 
e-mails of bestanden in onveranderbaar 
formaat zijn opgeslagen, te omvatten. E-
mails en internetsites zijn evenals SMS of
MMS als duurzame dragers aan te 
merken zodra de inhoud van de 
communicatie tussen consument en 
handelaar door partijen kan worden 
opgeslagen. 

Or.it

Toelichting

L’emendamento chiarifica il concetto second oil quale “La posta elettronica e i siti web di 
Internet in quanto tali non sono annoverati tra i supporti durevoli”.Cio’ porterebbe alla 
conclusione che tutte le informazioni dei commercianti debbano essere fornite via posta.
Questo non risponderebbe a criteri di efficienza, soprattutto in vista dell’obbligo a fornire 
informazioni prima della conclusione del contratto. Si tratta di un problema anche per il 
consumatore, che si troverebbe costretto a informare il commerciante tramite un supporto 
durevole, qualora non desideri ricevere il bene. Il consumatore, per questioni di velocita’, 
preferira’ infatti usare una e-mail in buona parte dei casi.
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Amendement 289
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De definitie van duurzame drager 
dient met name papieren documenten, usb-
sticks, cd-rom’s, dvd’s, memory cards en 
de harde schijf van de computer waar een 
e-mail of een pdf-bestand is opgeslagen, te 
omvatten.

(16) De definitie van duurzame drager 
dient met name papieren documenten, en 
de verschillende soorten omvangrijke 
geheugendragers (bijvoorbeeld usb-sticks, 
cd-rom’s, memory cards en de harde schijf 
van de computer) waar e-mails of 
gegevens in onveranderbaar formaat zijn 
opgeslagen.

Or.fr

Amendement 290
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De definitie van duurzame drager
dient met name papieren documenten, usb-
sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de 
harde schijf van de computer waar een e-
mail of een pdf-bestand is opgeslagen, te 
omvatten.

(16) Duurzame dragers dienen met name 
papieren documenten, usb-sticks, cd-rom's, 
dvd's, memory cards en de harde schijven
van computers waar e-mails, internet 
websites of bestanden zijn opgeslagen, te 
omvatten.

Or.en

Amendement 291
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De definitie van duurzame drager 
dient met name papieren documenten, usb-

(16) De definitie van duurzame drager 
dient met name papieren documenten, usb-
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sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de 
harde schijf van de computer waar een e-
mail of een pdf-bestand is opgeslagen, te 
omvatten.

sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de 
harde schijf van de computer waar e-mails 
of bestanden in onveranderbare vorm 
voor toekomstig gebruik zijn opgeslagen, 
te omvatten.

Or.en

Amendement 292
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De definitie van duurzame drager 
dient met name papieren documenten, usb-
sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de 
harde schijf van de computer waar een e-
mail of een pdf-bestand is opgeslagen, te 
omvatten.

(16) De definitie van duurzame drager 
dient met name papieren documenten, usb-
sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de 
harde schijf van de computer waar e-mails 
of bestanden in onveranderbare vorm 
voor toekomstig gebruik zijn opgeslagen, 
te omvatten. Websites als zodanig worden 
niet als duurzame drager beschouwd, 
tenzij zij aan de bovengenoemde criteria 
voldoen.

Or.en

Motivering

Om de richtlijn voor te bereiden op technologische ontwikkelingen in de toekomst moet 
worden verwezen naar de geschiktheid van duurzame dragers om onveranderbare bestanden 
voor toekomstig gebruik op te slaan, zodat informatie veilig ten behoeve van de consument en 
handelaars kan worden opgeslagen.

Amendement 293
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De definitie van duurzame drager (16) De definitie van duurzame drager 
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dient met name papieren documenten, usb-
sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de 
harde schijf van de computer waar een e-
mail of een pdf-bestand is opgeslagen, te 
omvatten.

dient met name papieren documenten, usb-
sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de 
harde schijf van de computer waar e-mails 
of bestanden in onveranderde vorm voor 
toekomstig gebruik zijn opgeslagen, te 
omvatten. Websites als zodanig worden 
niet als duurzame drager beschouwd, 
tenzij zij aan de bovengenoemde criteria 
voldoen.

Or.en

Motivering

De definitie van duurzame dragers moet op technologische ontwikkelingen in de toekomst zijn 
voorbereid en het moet mogelijk zijn informatie veilig ten behoeve van de consument en 
handelaars op te slaan.    

Amendement 294
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De definitie van duurzame drager 
dient met name papieren documenten, usb-
sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de 
harde schijf van de computer waar een e-
mail of een pdf-bestand is opgeslagen, te 
omvatten.

(16) De definitie van duurzame drager 
dient met name papieren documenten, usb-
sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de 
harde schijf van de computer waar een e-
mail of een pdf-bestand is opgeslagen, te 
omvatten. Overeenkomstig het beleid van 
“betere regelgeving” en om in geval van 
conflicten een adequate oplossing ten 
aanzien van de bewijslast te bieden, dient 
e-mail ook onder deze definitie te vallen.

Or.en

Amendement 295
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De definitie van duurzame drager 
dient met name papieren documenten, usb-
sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en 
de harde schijf van de computer waar een 
e-mail of een pdf-bestand is opgeslagen, te 
omvatten.

(16) De definitie van een duurzame drager 
dient met name papieren documenten, usb-
sticks, CD-ROMS, DVD’s, dvd's, memory 
cards en de harde schijf van de computer 
waar een e-mail of een computerbestand is 
opgeslagen, te omvatten. De vraag welke 
bewaartijd adequaat is voor de opslag van 
een bericht hangt af van de aard van de 
goederen of dienst in kwestie. Indien een 
handelaar of consument de plicht heeft 
informatie op een duurzame drager te 
verstrekken, dan kan hij ermee volstaan 
deze in een juist geadresseerde e-mail ter 
beschikking te stellen.

Or.en

Amendement 296
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De lidstaten kunnen de toepassing 
van de voorschriften van deze richtlijn 
handhaven of uitbreiden met betrekking 
tot rechtspersonen of natuurlijke 
personen die geen “consument” zijn in de 
zin van artikel 2, lid 1, bij voorbeeld 
NGO’s, beginnende bedrijven of MKB’s.

Or.en

Amendement 297
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Consumenten moeten een wettelijk 
recht hebben bepaalde informatie te 
ontvangen voor de sluiting van de 
overeenkomst. Handelaren moeten echter 
niet verplicht worden om informatie te 
verstrekken die al duidelijk is uit de 
context. Bij een transactie in een 
verkoopruimte bijvoorbeeld kunnen de 
voornaamste kenmerken van een product, 
de identiteit van de handelaar en de wijze 
van levering al duidelijk zijn uit de 
context. Bij transacties op afstand en
buiten verkoopruimten dient de handelaar 
in alle gevallen informatie te verstrekken 
over de wijze van betaling, levering, 
uitvoering en de klachtenprocedure, 
aangezien die mogelijk niet duidelijk zijn 
uit de context.

(17) Consumenten dienen tijdig, vóór zij 
door een overeenkomst op afstand, een 
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst of een desbetreffend aabod 
voor een overeenkomst zijn gebonden, zo 
volledig mogelijk worden geïnformeerd.

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 5.

Amendement 298
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Consumenten moeten een wettelijk 
recht hebben bepaalde informatie te 
ontvangen voor de sluiting van de 
overeenkomst. Handelaren moeten echter 
niet verplicht worden om informatie te 
verstrekken die al duidelijk is uit de 
context. Bij een transactie in een 
verkoopruimte bijvoorbeeld kunnen de 
voornaamste kenmerken van een product, 
de identiteit van de handelaar en de wijze 

(17) Consumenten moeten een wettelijk 
recht hebben bepaalde informatie te 
ontvangen voor de sluiting van de 
overeenkomst, zodat zij een geldige 
contractuele verklaring kunnen afleggen.
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van levering al duidelijk zijn uit de 
context. Bij transacties op afstand en 
buiten verkoopruimten dient de handelaar 
in alle gevallen informatie te verstrekken 
over de wijze van betaling, levering, 
uitvoering en de klachtenprocedure, 
aangezien die mogelijk niet duidelijk zijn 
uit de context.

Or.en

Amendement 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Consumenten moeten een wettelijk 
recht hebben bepaalde informatie te 
ontvangen voor de sluiting van de 
overeenkomst. Handelaren moeten echter 
niet verplicht worden om informatie te 
verstrekken die al duidelijk is uit de 
context. Bij een transactie in een 
verkoopruimte bijvoorbeeld kunnen de 
voornaamste kenmerken van een product, 
de identiteit van de handelaar en de wijze 
van levering al duidelijk zijn uit de 
context. Bij transacties op afstand en 
buiten verkoopruimten dient de handelaar 
in alle gevallen informatie te verstrekken 
over de wijze van betaling, levering, 
uitvoering en de klachtenprocedure, 
aangezien die mogelijk niet duidelijk zijn 
uit de context.

(17) Consumenten moeten een wettelijk 
recht hebben bepaalde informatie tijdig
voor de sluiting van de overeenkomst te 
ontvangen.

Or.en

Amendement 300
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Consumenten moeten een wettelijk 
recht hebben bepaalde informatie te 
ontvangen voor de sluiting van de 
overeenkomst. Handelaren moeten echter 
niet verplicht worden om informatie te 
verstrekken die al duidelijk is uit de
context. Bij een transactie in een 
verkoopruimte bijvoorbeeld kunnen de 
voornaamste kenmerken van een product, 
de identiteit van de handelaar en de wijze 
van levering al duidelijk zijn uit de 
context. Bij transacties op afstand en 
buiten verkoopruimten dient de handelaar 
in alle gevallen informatie te verstrekken 
over de wijze van betaling, levering, 
uitvoering en de klachtenprocedure, 
aangezien die mogelijk niet duidelijk zijn 
uit de context.

(17) Consumenten moeten een wettelijk 
recht hebben bepaalde informatie te 
ontvangen voor de sluiting van de 
overeenkomst.

Or.fr

Amendement 301
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Consumenten moeten een wettelijk 
recht hebben bepaalde informatie te 
ontvangen voor de sluiting van de 
overeenkomst. Handelaren moeten echter 
niet verplicht worden om informatie te 
verstrekken die al duidelijk is uit de 
context. Bij een transactie in een 
verkoopruimte bijvoorbeeld kunnen de 
voornaamste kenmerken van een product, 
de identiteit van de handelaar en de wijze 
van levering al duidelijk zijn uit de context. 
Bij transacties op afstand en buiten 
verkoopruimten dient de handelaar in alle 
gevallen informatie te verstrekken over de 
wijze van betaling, levering, uitvoering en 

(17) Consumenten moeten een wettelijk 
recht hebben bepaalde informatie te 
ontvangen voor de sluiting van de 
overeenkomst in een taal die zij begrijpen. 
Handelaren moeten echter niet verplicht 
worden om informatie te verstrekken die al 
duidelijk is uit de context, maar wel 
moeten ze de aandacht van de consument 
op die informatie vestigen en antwoord 
geven op vragen en voor eventuele 
verduidelijkingen zorgen. Bij een 
transactie in een verkoopruimte 
bijvoorbeeld kunnen de voornaamste 
kenmerken van een product, de identiteit 
van de handelaar en de wijze van levering 
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de klachtenprocedure, aangezien die 
mogelijk niet duidelijk zijn uit de context.

al duidelijk zijn uit de context. Bij 
transacties op afstand en buiten 
verkoopruimten dient de handelaar in alle 
gevallen informatie te verstrekken over de 
wijze van betaling, levering, uitvoering en 
de klachtenprocedure, aangezien die 
mogelijk niet duidelijk zijn uit de context.

Or.el

Amendement 302
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De lidstaten moeten bovendien 
met bijzondere oplettendheid, en met 
behulp van bestaande instrumenten en de 
medewerking van de desbetreffende 
instellingen, nationale autoriteiten, 
reguleringsinstanties en 
consumentenorganisaties, waken voor de 
commerciële praktijken van 
ondernemingen die via het internet 
proberen de gebruiker aan lange-
termijncontracten te binden die 
gecamoefleerd zijn als inhoud die de 
gebruiker gratis, na voorafgaande
registratie, van de site kan downloaden.   
Zulke praktijken zijn namelijk schadelijk 
voor het vertrouwen van de consument in 
de interne markt van de Europese Unie. 

Or.it

Amendement 303
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Bij openbare veilingen kan, gezien de 
bijzondere aard en tradities van deze 
verkoopmethode, de veilingmeester in 
plaats van de identiteit en het adres van de 
verkoper namens wie hij de optreedt zijn 
eigen contactgegevens aangeven.

Schrappen

Or.fr

Amendement 304
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Bij overeenkomsten op afstand dienen 
de voorschriften inzake informatie 
aangepast te worden om rekening te 
houden met de technische beperkingen van 
bepaalde media, zoals bijvoorbeeld het 
mogelijke aantal karakters op het scherm 
van mobiele telefoons of de maximale duur 
van reclamespots op televisie. In dergelijke 
gevallen dient de handelaar te voldoen aan 
bepaalde minimumvoorschriften en de 
consument voor het overige te verwijzen 
naar een andere informatiebron, 
bijvoorbeeld door een gratis 
telefoonnummer aan te geven of een link 
naar een webpagina van de handelaar waar 
de relevante informatie rechtstreeks 
beschikbaar en gemakkelijk te raadplegen 
is.

(21) Bij overeenkomsten op afstand dienen 
de voorschriften inzake informatie 
aangepast te worden om rekening te 
houden met de technische beperkingen van 
bepaalde media, zoals bijvoorbeeld het 
mogelijke aantal karakters op het scherm 
van mobiele telefoons of de maximale duur 
van reclamespots op televisie. In dergelijke 
gevallen dient de handelaar te voldoen aan 
bepaalde minimumvoorschriften en de 
consument voor het overige te verwijzen 
naar een andere informatiebron, 
bijvoorbeeld door een gratis 
telefoonnummer aan te geven of een link 
naar een webpagina van de handelaar waar 
de relevante informatie integraal en 
rechtstreeks beschikbaar en gemakkelijk te 
raadplegen is.

Or.it

Amendement 305
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Bij overeenkomsten op afstand dienen 
de voorschriften inzake informatie 
aangepast te worden om rekening te 
houden met de technische beperkingen van 
bepaalde media, zoals bijvoorbeeld het 
mogelijke aantal karakters op het scherm 
van mobiele telefoons of de maximale duur 
van reclamespots op televisie. In dergelijke 
gevallen dient de handelaar te voldoen aan 
bepaalde minimumvoorschriften en de 
consument voor het overige te verwijzen 
naar een andere informatiebron,  
bijvoorbeeld door een gratis 
telefoonnummer aan te geven of een link 
naar een webpagina van de handelaar waar 
de relevante informatie rechtstreeks 
beschikbaar en gemakkelijk te raadplegen 
is.

(21) Bij overeenkomsten op afstand dienen 
de voorschriften inzake informatie 
aangepast te worden om rekening te 
houden met de technische beperkingen van 
bepaalde media, zoals bijvoorbeeld het 
mogelijke aantal karakters op het scherm 
van mobiele telefoons of de maximale duur 
van reclamespots op televisie. In dergelijke 
gevallen dient de handelaar te voldoen aan 
bepaalde minimumvoorschriften en de 
consument voor het overige te verwijzen 
naar een andere informatiebron,  
bijvoorbeeld door een gratis 
telefoonnummer aan te geven of een link 
naar een webpagina van de handelaar waar 
de relevante informatie rechtstreeks 
beschikbaar, gemakkelijk te raadplegen en 
duidelijk is, en gesteld in een taal die de 
consument begrijpt.

Or.el

Amendement 306
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Aangezien de consument bij verkoop 
op afstand de goederen niet kan zien 
voordat hij de overeenkomst sluit, dient hij 
een herroepingsrecht te hebben, dat hem de 
tijd geeft om de aard en het functioneren 
van de goederen te controleren.

(22) Aangezien de consument bij verkoop 
op afstand de goederen niet kan zien 
voordat hij de overeenkomst sluit, dient hij 
tot de afloop van de retourneringstermijn 
een herroepingsrecht te hebben, dat hem de 
tijd geeft om de aard, de kwaliteit en het 
correcte functioneren van de goederen te 
controleren.

Or.it

Toelichting

EEEr Er zijn weinig gevallen waarin het beginsel van goede trouw kan worden toegepast (bv. 
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bij verzekeringsovereeenkomsten). In die gevallen werkt het beginsel ook zonder dat het in de 
tekst hoeft te worden genoemd.

Amendement 307
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Aangezien de consument bij verkoop 
op afstand de goederen niet kan zien 
voordat hij de overeenkomst sluit, dient hij 
een herroepingsrecht te hebben, dat hem de 
tijd geeft om de aard en het functioneren 
van de goederen te controleren.

(22) Aangezien de consument bij verkoop 
op afstand de goederen niet kan zien 
voordat hij de overeenkomst sluit, dient hij 
een herroepingsrecht te hebben, dat hem de 
tijd geeft om de aard, de kwaliteit en het 
functioneren van de goederen te 
controleren.

Or.fr

Amendement 308
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Aangezien de consument bij verkoop 
op afstand de goederen niet kan zien 
voordat hij de overeenkomst sluit, dient hij 
een herroepingsrecht te hebben, dat hem de 
tijd geeft om de aard en het functioneren
van de goederen te controleren.

(22) Aangezien de consument bij verkoop 
op afstand de goederen niet kan zien 
voordat hij de overeenkomst sluit, dient hij 
een herroepingsrecht te hebben, zodat hij 
tot het verstrijken van de 
herroepingstermijn en met inachtneming 
van het beginsel van goed vertrouwen de 
aard en het functioneren van de goederen
kan controleren.

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 7.
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Amendement 309
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Aangezien de consument bij verkoop 
op afstand de goederen niet kan zien
voordat hij de overeenkomst sluit, dient hij 
een herroepingsrecht te hebben, dat hem de 
tijd geeft om de aard en het functioneren 
van de goederen te controleren.

(22) Aangezien de consument bij verkoop 
op afstand en transacties buiten de 
verkoopruimten de goederen niet kan zien 
voordat hij de overeenkomst sluit, dient hij 
een herroepingsrecht te hebben, dat hem de 
tijd geeft om de aard en het functioneren 
van de goederen te controleren.

Or.en

Amendement 310
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Het beginpunt van de bedenktijd 
moet worden gekoppeld aan de naleving 
van de informatieverplichtingen door de 
handelaar, omdat anders een 
overeenkomst geldig zou kunnen blijven 
in gevallen waarin de consument niet 
naar behoren over zijn rechten is 
geïnformeerd; dit zou handelaren ervan 
kunnen weerhouden hun 
informatieverplichtingen na te komen. De 
regeling moet de consument ook de 
mogelijkheid geven om goederen 
gedurende de herroepingstermijn te 
testen.

Or.en
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Amendement 311
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Momenteel lopen de 
herroepingstermijnen uiteen, zowel tussen 
de lidstaten als tussen op afstand en buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten, 
en dat veroorzaakt rechtsonzekerheid en 
nalevingskosten. Voor alle op afstand en 
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten zou dezelfde 
herroepingstermijn moeten gelden.

(23) Momenteel lopen de 
herroepingstermijnen uiteen, zowel tussen 
de lidstaten als tussen op afstand en buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten, 
en dat veroorzaakt rechtsonzekerheid en 
nalevingskosten. Voor alle op afstand en 
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten zou dezelfde 
herroepingstermijn moeten gelden.

In beginsel dient de herroepingstermijn 
14 dagen na de sluiting van de 
overeenkomst te verstrijken. In geval van 
verkoopovereenkomsten op afstand 
evenwel dient de herroepingstermijn 14 
dagen na ontvangst van de goederen door 
de consument te verstrijken.

Or.it

Amendement 312
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Momenteel lopen de 
herroepingstermijnen uiteen, zowel tussen 
de lidstaten als tussen op afstand en buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten, 
en dat veroorzaakt rechtsonzekerheid en 
nalevingskosten. Voor alle op afstand en 
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten zou dezelfde 
herroepingstermijn moeten gelden.

(23) De huidige verschillen, van lidstaat 
tot lidstaat, in de duur van de 
herroepingstermijnen, zowel voor op 
afstand als voor buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten veroorzaken
rechtsonzekerheid en onnodige extra 
kosten. Voor zowel op afstand als voor 
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten zou dezelfde 
herroepingstermijn moeten gelden. In 
beginsel behoort de herroepingstermijn 14 
dagen na de sluiting van de overeenkomst 
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te verstrijken. In geval van 
verkoopovereenkomsten op afstand 
evenwel dient de herroepingstermijn 14 
dagen na ontvangst van de goederen door 
de consument te verstrijken.

Or.it

Amendement 313
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De regels betreffende overeenkomsten 
op afstand dienen de bepalingen 
betreffende het sluiten van contracten en 
het plaatsen van orders langs elektronische 
weg van de artikelen 9 en 11 van 
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten 
van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt 
("richtlijn inzake elektronische handel"), 
onverlet te laten.

(25) De regels betreffende overeenkomsten 
op afstand dienen de bepalingen 
betreffende het sluiten van contracten en 
het plaatsen van orders langs elektronische 
weg van de artikelen 9 en 11 van 
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten 
van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt 
("richtlijn inzake elektronische handel"), 
onverlet te laten, en in ieder geval is de 
consument niet door de overeenkomst 
gebonden indien hij niet alle informatie 
zoals bedoeld in artikel 5 van deze 
richtlijn heeft ontvangen.

Or.el

Amendement 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Wanneer een consument meer dan 
één artikel bestelt bij dezelfde handelaar, 

(26) Bij opeenvolgende leveringen van 
gelijkaardige goederen dient de 
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dient hij voor elk artikel afzonderlijk van 
zijn herroepingsrecht gebruik te kunnen 
maken. Wanneer deze goederen separaat 
geleverd worden, dient de 
herroepingstermijn voor ieder afzonderlijk 
artikel in te gaan op het moment dat de 
consument het daadwerkelijk in ontvangst 
neemt. Wanneer een goed in verschillende 
partijen of onderdelen geleverd wordt, 
dient de herroepingstermijn in te gaan op 
het moment dat de consument of een door 
de consument aangewezen derde de laatste 
partij of het laatste onderdeel 
daadwerkelijk in bezit krijgt.

herroepingstermijn in te gaan op de dag 
waarop de consument of een door de 
consument aangewezen derde, die niet de 
vervoerder is, de eerste deellevering in 
ontvangst neemt.

Or.de

Amendement 315
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Wanneer de handelaar de consument 
vóór de sluiting van een overeenkomst op 
afstand of buiten verkoopruimten niet op 
de hoogte heeft gesteld van het 
herroepingsrecht, dient de 
herroepingstermijn verlengd te worden. 
Om echter rechtszekerheid op langere 
termijn te waarborgen, dient een uiterste 
limiet van drie maanden te worden 
bepaald, op voorwaarde dat de handelaar 
volledig aan zijn contractuele 
verplichtingen heeft voldaan. De 
handelaar moet geacht worden volledig 
aan zijn verplichtingen te hebben voldaan 
wanneer hij de door de consument 
bestelde goederen heeft geleverd of de 
bestelde diensten heeft verleend.

(27) Wanneer de handelaar de consument 
vóór de sluiting van een overeenkomst op 
afstand of buiten verkoopruimten niet op 
de hoogte heeft gesteld van het 
herroepingsrecht, dient de 
herroepingstermijn verlengd te worden. 
Om echter rechtszekerheid op langere 
termijn te waarborgen, dient een uiterste 
limiet van een jaar te worden bepaald.

Or.de
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Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 9.

Amendement 316
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Wanneer de handelaar de consument 
vóór de sluiting van een overeenkomst op 
afstand of buiten verkoopruimten niet op 
de hoogte heeft gesteld van het 
herroepingsrecht, dient de 
herroepingstermijn verlengd te worden. 
Om echter rechtszekerheid op langere 
termijn te waarborgen, dient een uiterste 
limiet van drie maanden te worden 
bepaald, op voorwaarde dat de handelaar 
volledig aan zijn contractuele 
verplichtingen heeft voldaan. De 
handelaar moet geacht worden volledig 
aan zijn verplichtingen te hebben voldaan 
wanneer hij de door de consument 
bestelde goederen heeft geleverd of de 
bestelde diensten heeft verleend.

(27) Wanneer de handelaar de consument 
vóór de sluiting van een op afstand of 
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst niet op de hoogte heeft 
gesteld van het herroepingsrecht, dient de 
herroepingstermijn verlengd te worden. 
Om echter rechtszekerheid op langere 
termijn te waarborgen, dient een uiterste 
limiet van zes maanden te worden bepaald.

Or.de

Motivering

De voorziene limiet zou de situatie van onduidelijkheid te lang laten voortbestaan en bij 
overeenkomsten voor diensten, maar ook voor goederen, tot een onaanvaardbaar lange 
benutting ervan door de consument leiden. In het bijzonder in het geval van diensten zou dit 
dan tot ingewikkelde gevolgen achteraf leiden.

Amendement 317
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Wanneer de handelaar de consument 
vóór de sluiting van een overeenkomst op 
afstand of buiten verkoopruimten niet op 
de hoogte heeft gesteld van het 
herroepingsrecht, dient de 
herroepingstermijn verlengd te worden.
Om echter rechtszekerheid op langere 
termijn te waarborgen, dient een uiterste 
limiet van drie maanden te worden 
bepaald, op voorwaarde dat de handelaar 
volledig aan zijn contractuele 
verplichtingen heeft voldaan. De 
handelaar moet geacht worden volledig 
aan zijn verplichtingen te hebben voldaan 
wanneer hij de door de consument 
bestelde goederen heeft geleverd of de 
bestelde diensten heeft verleend.

(27) Wanneer de handelaar de consument 
vóór de sluiting van een overeenkomst op 
afstand of buiten verkoopruimten niet op 
de hoogte heeft gesteld van het 
herroepingsrecht, of het ontbreken 
daarvan, dient de herroepingstermijn met 
12 maanden verlengd te worden. 

Or.fr

Amendement 318
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Wanneer de handelaar de consument 
vóór de sluiting van een overeenkomst op 
afstand of buiten verkoopruimten niet op 
de hoogte heeft gesteld van het 
herroepingsrecht, dient de 
herroepingstermijn verlengd te worden.
Om echter rechtszekerheid op langere 
termijn te waarborgen, dient een uiterste 
limiet van drie maanden te worden 
bepaald, op voorwaarde dat de handelaar 
volledig aan zijn contractuele 
verplichtingen heeft voldaan. De 
handelaar moet geacht worden volledig 
aan zijn verplichtingen te hebben voldaan 
wanneer hij de door de consument 
bestelde goederen heeft geleverd of de 

(27) Wanneer de handelaar de consument 
vóór de sluiting van een overeenkomst op 
afstand of buiten verkoopruimten niet op 
de hoogte heeft gesteld van het 
herroepingsrecht, dient de 
herroepingstermijn tot een jaar verlengd te 
worden.
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bestelde diensten heeft verleend.

Or.en

Motivering

Veel lidstaten kennen momenteel langere of zelfs onbeperkte termijnen in zulke gevallen. 
Daarom moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben de minimumperiode van een jaar te 
handhaven of te verlengen.

Amendement 319
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Wanneer de handelaar de consument 
vóór de sluiting van een overeenkomst op 
afstand of buiten verkoopruimten niet op 
de hoogte heeft gesteld van het 
herroepingsrecht, dient de 
herroepingstermijn verlengd te worden. 
Om echter rechtszekerheid op langere 
termijn te waarborgen, dient een uiterste 
limiet van drie maanden te worden 
bepaald, op voorwaarde dat de handelaar 
volledig aan zijn contractuele 
verplichtingen heeft voldaan. De 
handelaar moet geacht worden volledig 
aan zijn verplichtingen te hebben voldaan 
wanneer hij de door de consument 
bestelde goederen heeft geleverd of de 
bestelde diensten heeft verleend.

(27) Wanneer de handelaar de consument 
vóór de sluiting van een overeenkomst op 
afstand of buiten verkoopruimten niet op 
de hoogte heeft gesteld van het 
herroepingsrecht, dient de 
herroepingstermijn tot een jaar verlengd te 
worden. De lidstaten moeten echter de 
mogelijkheid hebben de minimumperiode 
van een jaar te handhaven of te 
verlengen.

Or.en

Amendement 320
Iliana Ivanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Verschillen tussen de manieren 
waarop het herroepingsrecht wordt 
uitgeoefend in de lidstaten veroorzaken 
extra kosten voor ondernemingen die 
grensoverschrijdend verkopen. Invoering 
van een geharmoniseerd 
standaardformulier voor herroeping door 
de consument zal het herroepingsproces 
vereenvoudigen en meer rechtszekerheid 
brengen. Om die reden dienen de lidstaten 
af te zien van aanvullende eisen 
betreffende de presentatie, bijvoorbeeld 
betreffende de lettergrootte, waaraan het 
standaardformulier voor de hele 
Gemeenschap zou moeten voldoen.

(28) Verschillen tussen de manieren 
waarop het herroepingsrecht wordt 
uitgeoefend in de lidstaten veroorzaken 
extra kosten voor ondernemingen die 
grensoverschrijdend verkopen. Invoering 
van een geharmoniseerd 
standaardformulier voor herroeping door 
de consument in zijn eigen officiële EU-
taal zal het herroepingsproces 
vereenvoudigen en meer rechtszekerheid 
brengen. Om die reden dienen de lidstaten 
af te zien van aanvullende eisen 
betreffende de presentatie, bijvoorbeeld 
betreffende de lettergrootte, waaraan het 
standaardformulier voor de hele 
Gemeenschap zou moeten voldoen.

Or.en

Amendement 321
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Verschillen tussen de manieren 
waarop het herroepingsrecht wordt 
uitgeoefend in de lidstaten veroorzaken 
extra kosten voor ondernemingen die 
grensoverschrijdend verkopen. Invoering 
van een geharmoniseerd 
standaardformulier voor herroeping door 
de consument zal het herroepingsproces 
vereenvoudigen en meer rechtszekerheid 
brengen. Om die reden dienen de lidstaten 
af te zien van aanvullende eisen 
betreffende de presentatie, bijvoorbeeld 
betreffende de lettergrootte, waaraan het 
standaardformulier voor de hele 
Gemeenschap zou moeten voldoen.

(28) Verschillen tussen de manieren 
waarop het herroepingsrecht wordt 
uitgeoefend in de lidstaten veroorzaken 
extra kosten voor ondernemingen die 
grensoverschrijdend verkopen. Invoering 
van een geharmoniseerd EU-
standaardformulier voor herroeping door 
de consument zal het herroepingsproces 
vereenvoudigen en meer rechtszekerheid 
brengen. Om die reden dienen de lidstaten 
af te zien van aanvullende eisen 
betreffende de presentatie, bijvoorbeeld 
betreffende de lettergrootte, waaraan het 
EU-standaardformulier zou moeten 
voldoen.

Or.fr
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Amendement 322
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Verschillen tussen de manieren 
waarop het herroepingsrecht wordt 
uitgeoefend in de lidstaten veroorzaken 
extra kosten voor ondernemingen die 
grensoverschrijdend verkopen. Invoering 
van een geharmoniseerd 
standaardformulier voor herroeping door 
de consument zal het herroepingsproces 
vereenvoudigen en meer rechtszekerheid 
brengen. Om die reden dienen de lidstaten 
af te zien van aanvullende eisen 
betreffende de presentatie, bijvoorbeeld 
betreffende de lettergrootte, waaraan het 
standaardformulier voor de hele 
Gemeenschap zou moeten voldoen.

(28) Verschillen tussen de manieren 
waarop het herroepingsrecht wordt 
uitgeoefend in de lidstaten veroorzaken 
extra kosten voor ondernemingen die 
grensoverschrijdend verkopen. Invoering 
van een geharmoniseerd 
standaardformulier voor herroeping door 
de consument zou het herroepingsproces 
vereenvoudigen en meer rechtszekerheid 
brengen.

Or.en

Amendement 323
Iliana Ivanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Uit ervaring blijkt dat veel 
consumenten en handelaren bij voorkeur 
communiceren via de website van de 
handelaar; daarom zouden handelaren de 
mogelijkheid moeten hebben de consument 
online een herroepingsformulier aan te 
bieden. Wanneer de consument daar 
gebruik van maakt, dient de handelaar 
onverwijld per e-mail een 
ontvangstbevestiging te sturen.

(29) Uit ervaring blijkt dat veel 
consumenten en handelaren bij voorkeur 
communiceren via de website van de 
handelaar; daarom zouden handelaren de 
mogelijkheid moeten hebben de consument 
online een herroepingsformulier aan te 
bieden. Wanneer de consument daar 
gebruik van maakt, dient de handelaar 
onverwijld per e-mail een 
ontvangstbevestiging te sturen, in ieder 
geval uiterlijk een werkdag nadat het 
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herroepingsformulier door de consument 
is ingediend.

Or.en

Motivering

De formulering “onverwijld” zou in elke lidstaat verschillend kunnen worden 
geïnterpreteerd.

Amendement 324
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Bij herroeping dient de handelaar alle 
van de consument ontvangen bedragen 
terug te betalen, inclusief die voor de 
kosten van levering van de goederen aan 
de consument.

(30) Bij herroeping dient de handelaar alle 
door de consument betaalde redelijke 
bedragen en kosten terug te betalen, 
inclusief die voor de kosten van levering 
van de goederen aan de consument.

Or.it

Amendement 325
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het komt voor dat consumenten 
gebruik maken van hun herroepingsrecht 
nadat zij de goederen meer gebruikt 
hebben dan noodzakelijk was om de aard 
en het goede functioneren ervan te 
controleren. In dat geval dient de 
consument aansprakelijk te zijn voor het 
waardeverlies van de goederen. Het 
uitgangspunt dient te zijn dat de 
consument, om de aard en het goede 
functioneren van een artikel te 

(31) De consument heeft het recht een 
artikel te hanteren of te testen om de aard 
en het functioneren ervan te controleren.
Het komt voor dat consumenten gebruik 
maken van hun herroepingsrecht nadat zij 
de goederen meer gebruikt hebben dan 
noodzakelijk was om de aard en het goede 
functioneren ervan te controleren. In dat 
geval dient de consument aansprakelijk te 
zijn voor het waardeverlies van de 
goederen. De consument mag dus 
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controleren, dat artikel op dezelfde 
manier mag hanteren of testen als hij dat 
in een winkel zou mogen doen. De 
consument mag dus bijvoorbeeld wel 
proberen of een kledingstuk past, maar hij 
mag het niet langere tijd dragen. Om de 
werkzaamheid van het herroepingsrecht te 
waarborgen bij dienstenovereenkomsten, 
met name betreffende niet-urgente 
renovatiewerkzaamheden bij de verkoop 
aan huis waarvan consumenten soms onder 
druk gezet worden, en waarbij de dienst 
dan vaak onmiddellijk wordt verricht 
voordat de herroepingstermijn is 
verstreken, dienen consumenten geen 
kosten te dragen voor een dergelijke dienst.

bijvoorbeeld wel proberen of een
kledingstuk past, maar hij mag het niet 
langere tijd dragen. Om de werkzaamheid 
van het herroepingsrecht te waarborgen bij 
dienstenovereenkomsten, met name 
betreffende niet-urgente 
renovatiewerkzaamheden bij de verkoop 
aan huis waarvan consumenten soms onder 
druk gezet worden, en waarbij de dienst 
dan vaak onmiddellijk wordt verricht 
voordat de herroepingstermijn is 
verstreken, dienen consumenten geen 
kosten te dragen voor een dergelijke dienst.

Or.en

Amendement 326
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het komt voor dat consumenten 
gebruik maken van hun herroepingsrecht 
nadat zij de goederen meer gebruikt 
hebben dan noodzakelijk was om de aard 
en het goede functioneren ervan te 
controleren. In dat geval dient de 
consument aansprakelijk te zijn voor het 
waardeverlies van de goederen. Het 
uitgangspunt dient te zijn dat de 
consument, om de aard en het goede 
functioneren van een artikel te 
controleren, dat artikel op dezelfde 
manier mag hanteren of testen als hij dat 
in een winkel zou mogen doen. De 
consument mag dus bijvoorbeeld wel 
proberen of een kledingstuk past, maar hij 
mag het niet langere tijd dragen. Om de 
werkzaamheid van het herroepingsrecht te 
waarborgen bij dienstenovereenkomsten,
met name betreffende niet-urgente 

(31) Om de aard en het functioneren van 
een artikel te controleren moet het voor de 
consument mogelijk zijn de artikelen 
gedurende de bedenktijd te inspecteren en 
te testen. De consument mag niet 
aansprakelijk worden gesteld voor schade 
aan de goederen mits hij normale 
omzichtigheid heeft betracht om deze 
schade te voorkomen. Bij 
dienstenovereenkomsten moet de 
consument ook gebruik kunnen maken 
van zijn recht op herroeping. Om de 
werkzaamheid van het herroepingsrecht te 
waarborgen, met name betreffende niet-
urgente renovatiewerkzaamheden bij de 
verkoop aan huis waarvan consumenten 
soms onder druk gezet worden, en waarbij 
de dienst dan vaak onmiddellijk wordt 
verricht voordat de herroepingstermijn is 
verstreken, dienen consumenten geen 
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renovatiewerkzaamheden bij de verkoop 
aan huis waarvan consumenten soms onder 
druk gezet worden, en waarbij de dienst 
dan vaak onmiddellijk wordt verricht 
voordat de herroepingstermijn is 
verstreken, dienen consumenten geen 
kosten te dragen voor een dergelijke dienst.

kosten te dragen voor een dergelijke dienst.

Or.en

Amendement 327
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Bepaalde uitzonderingen op het 
herroepingsrecht moeten mogelijk zijn, 
zoals in gevallen waar een dergelijk recht 
onredelijk zou zijn, gezien de aard van het 
product. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
overeenkomsten van speculatieve aard
betreffende wijn die pas langere tijd na 
sluiting van de overeenkomst wordt 
geleverd, en waarbij de waarde afhangt van 
schommelingen van de markt (vin en 
primeur)..

(33) Bepaalde uitzonderingen op het 
herroepingsrecht moeten mogelijk zijn, 
zoals in gevallen waar een dergelijk recht 
onredelijk zou zijn, gezien de aard van het 
product, en waar de uitoefening van het 
herroepingsrecht tot een onbillijke 
benadeling van de handelaar zou leiden. 
Dat geldt in het bijzonder voor
levensmiddelen en andere hygiënisch 
kwetsbare of bederfelijke goederen, 
bijvoorbeeld voor wijn die pas langere tijd 
na sluiting van een overeenkomst van 
speculatieve aard wordt geleverd, en 
waarbij de waarde afhangt van 
schommelingen van de markt (vin en 
primeur). Ook voor bepaalde andere 
producten of diensten waarvan de prijs 
van schommelingen op de markt afhangt, 
bijvoorbeeld grondstoffen, moet geen 
herroepingsrecht gelden.

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 13.
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Amendement 328
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Bepaalde uitzonderingen op het 
herroepingsrecht moeten mogelijk zijn, 
zoals in gevallen waar een dergelijk recht 
onredelijk zou zijn, gezien de aard van het 
product. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
overeenkomsten van speculatieve aard 
betreffende wijn die pas langere tijd na 
sluiting van de overeenkomst wordt 
geleverd, en waarbij de waarde afhangt 
van schommelingen van de markt (vin en 
primeur).

(33) Bepaalde uitzonderingen op het 
herroepingsrecht moeten mogelijk zijn, 
zoals in gevallen waar een dergelijk recht 
onredelijk zou zijn, gezien de aard van het 
product, en waar de uitoefening van het 
herroepingsrecht tot een onbillijke 
benadeling van de handelaar of de 
producent zou leiden. Dat geldt in het 
bijzonder voor levensmiddelen of andere 
hygiënisch kwetsbare producten, 
bijvoorbeeld elektrische apparaten voor 
lichaamsverzorging of elektrische 
apparaten die met levensmiddelen in 
aanraking komen.

Or.de

Amendement 329
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Ook bij overeenkomsten op afstand 
betreffende de verlening van diensten, 
waarbij die verlening begint vóór het einde 
van de herroepingstermijn (bv. het 
downloaden van gegevensbestanden door 
de consument), zou het onredelijk zijn als 
consument zou kunnen herroepen nadat hij 
al volledig of gedeeltelijk gebruik heeft 
gemaakt van de dienst. De consument dient 
daarom zijn herroepingsrecht te verliezen
zodra de verlening van de dienst begint, 
voor zover hij daar van te voren 
uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

(34) Ook bij overeenkomsten op afstand of 
buiten een verkoopruimte betreffende de 
verlening van diensten, waarbij die 
verlening begint vóór het einde van de 
herroepingstermijn (bv. het downloaden 
van gegevensbestanden door de 
consument), zou het onredelijk zijn als 
consument zou kunnen herroepen nadat hij 
al volledig of gedeeltelijk gebruik heeft 
gemaakt van de dienst. De consument 
verliest daarom zijn herroepingsrecht zodra 
de verlening van de dienst begint, voor 
zover hij daar van te voren uitdrukkelijk 
mee heeft ingestemd, mits die instemming 
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welbewust is gegeven, dat wil zeggen dat 
de consument is voorgelicht over de 
consequenties van zijn keuze waar het om 
verlies van zijn herroepingsrecht gaat.

Or.fr

Amendement 330
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Ook bij overeenkomsten op afstand 
betreffende de verlening van diensten, 
waarbij die verlening begint vóór het einde 
van de herroepingstermijn (bv. het 
downloaden van gegevensbestanden door 
de consument), zou het onredelijk zijn als 
consument zou kunnen herroepen nadat hij 
al volledig of gedeeltelijk gebruik heeft 
gemaakt van de dienst. De consument 
dient daarom zijn herroepingsrecht te 
verliezen zodra de verlening van de dienst 
begint, voor zover hij daar van te voren 
uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

(34) Ook bij overeenkomsten op afstand 
betreffende de verlening van diensten, 
waarbij die verlening begint vóór het einde 
van de herroepingstermijn (bv. het 
downloaden van gegevensbestanden door 
de consument), zou het onredelijk zijn als 
consument zou kunnen herroepen nadat hij 
al volledig gebruik heeft gemaakt van de 
dienst.

Or.en

Amendement 331
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Ook bij overeenkomsten op afstand 
betreffende de verlening van diensten, 
waarbij die verlening begint vóór het einde 
van de herroepingstermijn (bv. het 
downloaden van gegevensbestanden door 
de consument), zou het onredelijk zijn als 
consument zou kunnen herroepen nadat hij 

(34) Ook bij overeenkomsten op afstand 
betreffende de verlening van diensten, 
waarbij de verlening begint vóór het einde 
van de herroepingstermijn (bv. het 
downloaden van gegevensbestanden door 
de consument), zou het onredelijk zijn als 
consument zou kunnen herroepen nadat hij 
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al volledig of gedeeltelijk gebruik heeft 
gemaakt van de dienst. De consument dient 
daarom zijn herroepingsrecht te verliezen 
zodra de verlening van de dienst begint, 
voor zover hij daar van te voren 
uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

al volledig of gedeeltelijk gebruik heeft 
gemaakt van de dienst. De consument dient 
daarom zijn herroepingsrecht te verliezen 
zodra de verlening van de dienst begint, 
voor zover hij daar van te voren 
uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Met het 
oog op het ontstaan van psychologische 
druk bij het buiten verkoopruimten sluiten 
van overeenkomsten voor het verlenen 
van diensten (ook indien goederen als 
deel van de transactie worden verstrekt) 
dient de consument daarentegen zijn 
herroepingsrecht te behouden in gevallen 
waarin de verlening van de dienst tijdens 
de herroepingstermijn begint op 
uitdrukkelijk verzoek van de consument 
op een permanente drager. Het zou echter 
onbillijk zijn als de consument zou 
kunnen herroepen zonder ertoe verplicht 
te zijn een redelijk bedrag aan de 
handelaar te betalen ter vergoeding van 
de vóór de herroeping verleende diensten 
en goederen als deel van de transactie, 
mits de handelaar vóór sluiting van de 
overeenkomst op een permanente drager 
de consument op de hoogte heeft gesteld 
van zijn verplichting tot betaling.

Or.en

Amendement 332
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) Het zou niet passend zijn de in 
Hoofdstuk 3 bedoelde regels toe te passen 
op overeenkomsten buiten 
verkoopruimten die betrekking hebben op 
transacties waarbij het om zeer geringe 
bedragen gaat.

Or.en
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Amendement 333
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Een herroepingsrecht kan ook niet 
passend zijn voor bepaalde diensten met 
betrekking tot onderbrenging, vervoer en 
vrijtijdsbesteding. De sluiting van de 
desbetreffende overeenkomsten impliceert 
dat er capaciteit wordt gereserveerd, 
waarvoor de handelaar bij herroeping 
mogelijk geen bestemming meer kan 
vinden. Dit type overeenkomsten op 
afstand dient daarom niet onder de 
bepalingen inzake 
consumenteninformatie en 
herroepingsrecht te vallen.

Schrappen

Or.en

Amendement 334
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Een herroepingsrecht kan ook niet 
passend zijn voor bepaalde diensten met 
betrekking tot onderbrenging, vervoer en 
vrijtijdsbesteding. De sluiting van de 
desbetreffende overeenkomsten impliceert 
dat er capaciteit wordt gereserveerd, 
waarvoor de handelaar bij herroeping 
mogelijk geen bestemming meer kan 
vinden. Dit type overeenkomsten op 
afstand dient daarom niet onder de 
bepalingen inzake 
consumenteninformatie en
herroepingsrecht te vallen.

(36) Een herroepingsrecht kan ook niet 
passend zijn voor bepaalde diensten met 
betrekking tot onderbrenging, vervoer en 
vrijtijdsbesteding. Indien de levering 
daarvan begint tijdens de 
herroepingstermijn zou het niet billijk zijn 
de consument toe te staan van het 
herroepingsrecht gebruik te maken indien 
de dienst reeds geheel of gedeeltelijk aan 
de consument is geleverd. De consument
dient daarom zijn herroepingsrecht te 
verliezen zodra de verlening van de dienst 
begint, voor zover hij daar van te voren 
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uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Or.el

Amendement 335
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) Indien de handelaar zijn plicht 
om te leveren niet nakomt, dient de 
consument hem op een duurzame 
informatiedrager binnen een termijn van 
ten minste zeven dagen te verzoeken om 
levering en hem zijn voornemen mede te 
delen de overeenkomst op te zeggen 
indien de levering niet plaatsvindt. Indien 
deze termijn verstrijkt zonder dat de 
handelaar zijn leveringsverplichting 
nakomt, kan de consument de 
overeenkomst opzeggen. Onverminderd 
zijn recht op schadevergoeding heeft de 
consument ingeval van een reeds gedane 
betaling recht op terugbetaling binnen 
zeven dagen na de opzegging. De lidstaten 
moeten de mogelijkheid hebben in 
nationaal recht bepalingen voor andere 
rechtsmogelijkheden vast te stellen bij 
niet-levering binnen de door de 
consument bepaalde termijn of deze te 
handhaven, om een hoger 
beschermingsniveau voor de consument te 
waarborgen.

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 17.
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Amendement 336
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) Indien de handelaar zijn plicht 
om te leveren niet nakomt, dient de 
consument hem op een duurzame 
informatiedrager binnen een termijn van 
ten minste zeven dagen te verzoeken om 
levering en hem zijn voornemen mede te 
delen de overeenkomst op te zeggen 
indien de levering niet plaatsvindt. De 
consument heeft ingeval van een reeds 
gedane betaling recht op terugbetaling 
binnen zeven dagen na de opzegging. De 
lidstaten moeten de mogelijkheid hebben 
in nationaal recht bepalingen voor andere 
rechtsmogelijkheden vast te stellen bij 
niet-levering binnen de door de 
consument bepaalde termijn of deze te 
handhaven, om een hoger 
beschermingsniveau voor de consument te 
waarborgen.

Or.de

Motivering

Compensatie zijn bij niet-levering mogelijk overeenkomstig de nationale wetgeving. Dit 
aspect moet dan ook via een duidelijke afbakening worden geregeld, niet in het 
'geharmoniseerde' lid 2 van artikel 22, maar in het nieuwe lid 2 bis van artikel 22.

Amendement 337
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) In de context van verkoop aan 
consumenten kan de levering van goederen 
op verschillende manieren plaatsvinden.

(38) Omdat bij verkoop aan consumenten 
de levering van goederen op verschillende 
manieren kan plaatsvinden, onmiddellijk 
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De noodzakelijke flexibiliteit om met deze 
verschillen rekening te kunnen houden, 
kan alleen verzekerd worden door een 
regel waarop ruime uitzonderingen 
mogelijk zijn. De consument dient 
beschermd te worden tegen alle risico’s 
van verlies of beschadiging van de 
goederen gedurende het door de handelaar 
geregelde of verzorgde vervoer. De regel 
betreffende de overgang van deze risico’s 
dient niet van toepassing te zijn wanneer de 
consument onnodig lang wacht tot hij de 
goederen in ontvangst neemt (bijvoorbeeld 
wanneer hij de goederen niet afhaalt bij het 
postkantoor binnen de door de post 
aangegeven termijn). Onder die 
omstandigheden dient de consument het 
risico van verlies of bederf te dragen nadat 
het met de handelaar overeengekomen 
tijdstip van levering verstreken is.

dan wel naderhand, is het nodig dat de 
handelaar in geval van latere levering 
aangeeft binnen welke termijn hij zich 
verplicht het goed te leveren. De 
consument dient beschermd te worden 
tegen alle risico's van verlies of 
beschadiging van de goederen gedurende 
het door de handelaar geregelde of 
verzorgde vervoer. De regel betreffende de 
overgang van deze risico's dient niet van 
toepassing te zijn wanneer de consument 
onnodig lang wacht tot hij de goederen in 
ontvangst neemt (bijvoorbeeld wanneer hij 
de goederen niet afhaalt bij het postkantoor 
binnen de door de post aangegeven 
termijn). Onder die omstandigheden dient 
de consument het risico van verlies of 
bederf te dragen nadat het met het bedrijf 
overeengekomen tijdstip van levering 
verstreken is.

Or.fr

Amendement 338
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Op het punt van de levering moet 
worden geregeld, dat wanneer de 
handelaar de overeengekomen levertijd 
met meer dan zeven dagen overschrijdt, de 
consument de overeenkomst kan 
ontbinden en hetgeen ingevolge de 
overeenkomst reeds is betaald, kan 
terugvorderen.  In dat geval wordt de 
overeenkomst geacht te zijn ontbonden 
vanaf het moment waarop de handelaar 
het schrijven ontvangt waarin de 
consument hem zijn beslissing meedeelt, 
als de levering niet intussen heeft 
plaatsgevonden. De handelaar is 
gehouden al hetgeen uit hoofde van de 
overeenkomst is betaald, zo spoedig 
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mogelijk, en uiterlijk binnen zeven dagen 
na ontvangst van de ontbindingsbrief 
terug te betalen. 

Or.fr

Amendement 339
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 ter) Een enkele en 
gemeenschappelijke definitie van 
‘overeenstemming met de overeenkomst’, 
uitgaande van een hoog 
beschermingsniveau voor de consument, 
zal de handelaar èn de consument meer 
rechtszekerheid geven.

Or.fr

Amendement 340
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Bij veel transacties heeft de 
consument niet genoeg keus uit 
betalingsmogelijkheden of worden kosten 
in rekening gebracht als men niet van 
bepaalde betalingswijzen gebruik wil 
maken. Hierop dient te worden 
gereageerd met een bepaling die ervoor 
zorgt dat de handelaar de consument 
verschillende betalingsmogelijkheden 
aanbiedt die bij overeenkomsten op 
afstand zowel elektronische als niet-
elektronische betalingswijzen moeten 
omvatten. Een niet-elektronische 
betalingsmogelijkheid zou er bij voorbeeld 
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in kunnen bestaan dat een bestelling van 
de website van de handelaar bij een bank 
of elk ander contactpunt van de 
handelaar contant wordt voldaan.

Or.en

Amendement 341
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Wanneer het goed niet in 
overeenstemming is met de overeenkomst, 
dient de consument allereerst het recht te 
hebben om van de handelaar herstel of 
vervanging te verlangen, naar keuze van 
de handelaar, tenzij de handelaar kan 
aantonen dat deze genoegdoening onwettig 
of onmogelijk is of de handelaar 
buitensporige inspanningen zou kosten. De 
van de handelaar verlangde inspanning 
dient objectief vastgesteld te worden, 
rekening houdende met de kosten van het 
verhelpen van het gebrek aan 
overeenstemming, de waarde van de 
goederen, en het belang van het gebrek 
aan overeenstemming. Het ontbreken van 
reserveonderdelen dient niet beschouwd te 
worden als een geldige reden voor de 
handelaar om het gebrek aan 
overeenstemming niet – binnen een 
redelijke termijn en zonder bovenmatige 
inspanning – te verhelpen.

(40) Wanneer het goed niet in 
overeenstemming is met de overeenkomst, 
dient de consument vrijelijk te kunnen 
kiezen tussen de verschillende vormen van 
genoegdoening (herstel, vervanging, 
prijsreductie, of ontbinding van de 
overeenkomst).   De consument kan 
evenwel geen ontbinding van de 
overeenkomst vorderen voor een gering 
gebrek aan overeenstemming. Voorts kan 
de consument geen reparatie of 
vervanging verlangen wanneer  de 
handelaar kan aantonen dat dit onwettig of 
onmogelijk is of de handelaar 
buitensporige inspanningen zou kosten. 
Het ontbreken van reserveonderdelen dient 
niet beschouwd te worden als een geldige 
reden voor de handelaar om het gebrek aan 
overeenstemming niet – binnen een 
redelijke termijn en zonder bovenmatige 
inspanning – te verhelpen.

Or.fr

Amendement 342
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Wanneer het goed niet in 
overeenstemming is met de overeenkomst, 
dient de consument allereerst het recht te 
hebben om van de handelaar herstel of
vervanging te verlangen, naar keuze van 
de handelaar, tenzij de handelaar kan 
aantonen dat deze genoegdoening onwettig 
of onmogelijk is of de handelaar 
buitensporige inspanningen zou kosten. De 
van de handelaar verlangde inspanning 
dient objectief vastgesteld te worden, 
rekening houdende met de kosten van het 
verhelpen van het gebrek aan 
overeenstemming, de waarde van de 
goederen, en het belang van het gebrek aan 
overeenstemming. Het ontbreken van 
reserveonderdelen dient niet beschouwd te 
worden als een geldige reden voor de 
handelaar om het gebrek aan 
overeenstemming niet – binnen een 
redelijke termijn en zonder bovenmatige 
inspanning – te verhelpen.

(40) Wanneer het goed niet in 
overeenstemming is met de overeenkomst, 
dient de consument het recht te krijgen te 
kiezen tussen herstel van de goederen, 
vervanging, prijsreductie, of ontbinding 
van de overeenkomst.  Wanneer de 
consument de handelaar vraagt de 
goederen te repareren of te vervangen, 
moet deze daartoe zo spoedig mogelijk 
overgaan, tenzij hij kan aantonen dat deze 
genoegdoening onwettig of onmogelijk is 
of hem buitensporige inspanningen zou 
kosten. De van de handelaar verlangde 
inspanning dient objectief vastgesteld te 
worden, rekening houdende met de kosten 
van het verhelpen van het gebrek aan 
overeenstemming, de waarde van de 
goederen, en het belang van het gebrek aan 
overeenstemming. Het ontbreken van 
reserveonderdelen dient niet beschouwd te 
worden als een geldige reden voor de 
handelaar om het gebrek aan 
overeenstemming niet – binnen een 
redelijke termijn en zonder bovenmatige 
inspanning – te verhelpen.

Or.fr

Motivering

De keuze van de genoegdoening komt toe aan de consument en niet aan de handelaar.

Amendement 343
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Wanneer het goed niet in 
overeenstemming is met de overeenkomst, 
dient de consument allereerst het recht te 

(40) De consument kan in eerste instantie 
van de verkoper verlangen dat deze de 
goederen herstelt of vervangt tenzij deze 



PE450.954v01-00 88/251 AM\836026NL.doc

NL

hebben om van de handelaar herstel of 
vervanging te verlangen, naar keuze van 
de handelaar, tenzij de handelaar kan 
aantonen dat deze genoegdoening 
onwettig of onmogelijk is of de handelaar 
buitensporige inspanningen zou kosten. 
De van de handelaar verlangde 
inspanning dient objectief vastgesteld te 
worden, rekening houdende met de kosten 
van het verhelpen van het gebrek aan 
overeenstemming, de waarde van de 
goederen, en het belang van het gebrek 
aan overeenstemming. Het ontbreken van 
reserveonderdelen dient niet beschouwd te 
worden als een geldige reden voor de 
handelaar om het gebrek aan 
overeenstemming niet – binnen een 
redelijke termijn en zonder bovenmatige 
inspanning – te verhelpen.

vormen van genoegdoening onmogelijk of
buiten verhouding zijn. Of een vorm van 
genoegdoening al dan niet buiten 
verhouding is, dient objectief vastgesteld 
te worden. Een vorm van genoegdoening 
is buiten verhouding als hij, vergeleken 
met andere vormen van genoegdoening, 
onredelijke kosten met zich brengt. Deze 
vergelijking kan bijvoorbeeld ook worden 
gemaakt tussen herstelling en opzegging 
van de overeenkomst; bij de 
beantwoording van de vraag of de kosten 
van een vorm van genoegdoening 
onredelijk zijn, moet de doorslag geven 
dat zij beduidend hoger liggen dan de 
kosten van een andere vorm van 
genoegdoening.

Or.de

Motivering

De bestaande genoegdoeningshiërarchie moet worden gehandhaafd.  De toetsing van de 
proportionaliteit van de genoegdoening moet bijvoorbeeld ook plaatsvinden via een 
vergelijking van de kosten van herstel en het opzeggen van de overeenkomst.

Amendement 344
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Wanneer het goed niet in 
overeenstemming is met de overeenkomst, 
dient de consument allereerst het recht te 
hebben om van de handelaar herstel of 
vervanging te verlangen, naar keuze van 
de handelaar, tenzij de handelaar kan 
aantonen dat deze genoegdoening 
onwettig of onmogelijk is of de handelaar 
buitensporige inspanningen zou kosten. 
De van de handelaar verlangde 

(40) Wanneer het goed niet in 
overeenstemming is met de overeenkomst, 
dient de consument altijd het recht te 
hebben om tussen de verschillende 
vergoedingsmogelijkheden waarin deze 
richtlijn voorziet te kiezen. De consument 
dient het recht te hebben om van de 
handelaar te verlangen dat de goederen 
worden hersteld of vervangen, de prijs van 
de goederen wordt gereduceerd of de 
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inspanning dient objectief vastgesteld te 
worden, rekening houdende met de kosten 
van het verhelpen van het gebrek aan 
overeenstemming, de waarde van de 
goederen, en het belang van het gebrek 
aan overeenstemming. Het ontbreken van 
reserveonderdelen dient niet beschouwd te 
worden als een geldige reden voor de 
handelaar om het gebrek aan 
overeenstemming niet – binnen een 
redelijke termijn en zonder bovenmatige 
inspanning – te verhelpen.

overeenkomst wordt ontbonden.

Or.en

Amendement 345
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Wanneer het goed niet in 
overeenstemming is met de overeenkomst, 
dient de consument allereerst het recht te 
hebben om van de handelaar herstel of 
vervanging te verlangen, naar keuze van 
de handelaar, tenzij de handelaar kan 
aantonen dat deze genoegdoening onwettig 
of onmogelijk is of de handelaar 
buitensporige inspanningen zou kosten. De 
van de handelaar verlangde inspanning 
dient objectief vastgesteld te worden, 
rekening houdende met de kosten van het 
verhelpen van het gebrek aan 
overeenstemming, de waarde van de 
goederen, en het belang van het gebrek aan 
overeenstemming. Het ontbreken van 
reserveonderdelen dient niet beschouwd te 
worden als een geldige reden voor de 
handelaar om het gebrek aan 
overeenstemming niet – binnen een 
redelijke termijn en zonder bovenmatige 
inspanning – te verhelpen.

(40) Wanneer het goed niet in 
overeenstemming is met de overeenkomst, 
dient de consument allereerst het recht te 
hebben om te kiezen tussen herstelling en 
vervanging, prijsverlaging of opzegging 
van de overeenkomst, tenzij de handelaar 
kan aantonen dat deze genoegdoening 
onwettig of onmogelijk is of de handelaar 
buitensporige inspanningen zou kosten. De 
van de handelaar verlangde inspanning 
dient objectief vastgesteld te worden, 
rekening houdende met de kosten van het 
verhelpen van het gebrek aan 
overeenstemming, de waarde van de 
goederen, en het belang van het gebrek aan 
overeenstemming. Het ontbreken van 
reserveonderdelen dient niet beschouwd te 
worden als een geldige reden voor de 
handelaar om het gebrek aan 
overeenstemming niet – binnen een 
redelijke termijn en zonder bovenmatige 
inspanning – te verhelpen.

Or.el
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Motivering

Het is in ieder geval aan de consument om te kiezen op welke wijze hij gecompenseerd wnest 
te worden voor het gebrek aan overeenstemming van het product.

Amendement 346
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Wanneer het goed niet in 
overeenstemming is met de overeenkomst, 
dient de consument allereerst het recht te 
hebben om van de handelaar herstel of 
vervanging te verlangen, naar keuze van de
handelaar, tenzij de handelaar kan 
aantonen dat deze genoegdoening onwettig 
of onmogelijk is of de handelaar 
buitensporige inspanningen zou kosten. De 
van de handelaar verlangde inspanning 
dient objectief vastgesteld te worden, 
rekening houdende met de kosten van het 
verhelpen van het gebrek aan 
overeenstemming, de waarde van de 
goederen, en het belang van het gebrek aan 
overeenstemming. Het ontbreken van 
reserveonderdelen dient niet beschouwd te 
worden als een geldige reden voor de 
handelaar om het gebrek aan 
overeenstemming niet – binnen een 
redelijke termijn en zonder bovenmatige 
inspanning – te verhelpen.

(40) Wanneer het goed niet in 
overeenstemming is met de overeenkomst, 
dient de consument allereerst het recht te 
hebben om van de handelaar herstel of 
vervanging te verlangen, naar zijn keuze, 
tenzij de handelaar kan aantonen dat deze 
genoegdoening onwettig of onmogelijk is 
of de handelaar buitensporige inspanningen 
zou kosten. De van de handelaar verlangde 
inspanning dient objectief vastgesteld te 
worden, rekening houdende met de kosten 
van het verhelpen van het gebrek aan 
overeenstemming, de waarde van de 
goederen, en het belang van het gebrek aan 
overeenstemming. Het ontbreken van 
reserveonderdelen dient niet beschouwd te 
worden als een geldige reden voor de 
handelaar om het gebrek aan 
overeenstemming niet – binnen een 
redelijke termijn en zonder bovenmatige 
inspanning – te verhelpen.

Or.el

Amendement 347
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Wanneer het goed niet in 
overeenstemming is met de overeenkomst, 
dient de consument allereerst het recht te 
hebben om van de handelaar herstel of 
vervanging te verlangen, naar keuze van 
de handelaar, tenzij de handelaar kan 
aantonen dat deze genoegdoening onwettig 
of onmogelijk is of de handelaar 
buitensporige inspanningen zou kosten. De 
van de handelaar verlangde inspanning 
dient objectief vastgesteld te worden, 
rekening houdende met de kosten van het 
verhelpen van het gebrek aan 
overeenstemming, de waarde van de 
goederen, en het belang van het gebrek aan 
overeenstemming. Het ontbreken van 
reserveonderdelen dient niet beschouwd te 
worden als een geldige reden voor de 
handelaar om het gebrek aan 
overeenstemming niet – binnen een 
redelijke termijn en zonder bovenmatige 
inspanning – te verhelpen.

(40) Wanneer het goed niet in 
overeenstemming is met de overeenkomst, 
dan heeft de consument het recht om naar 
zijn keuze van de handelaar herstel of 
vervanging te verlangen, tenzij de 
handelaar kan aantonen dat deze 
genoegdoening onwettig of onmogelijk is 
of de handelaar buitensporige inspanningen 
zou kosten. Bovendien kan de consument, 
normaliter binnen een termijn van 30 
dagen na levering van de goederen, de 
overeenkomst opzeggen en de prijs 
volledig vergoed krijgen. De van de 
handelaar verlangde inspanning dient 
objectief vastgesteld te worden, rekening 
houdende met de kosten van het verhelpen 
van het gebrek aan overeenstemming, de 
waarde van de goederen, en het belang van
het gebrek aan overeenstemming. Een 
eventueel ontbreken van reserveonderdelen 
dient niet beschouwd te worden als een 
geldige reden voor de handelaar om het 
gebrek aan overeenstemming niet – binnen 
een redelijke termijn en zonder 
bovenmatige inspanning – te verhelpen.

Or.en

Amendement 348
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Wanneer het goed niet in 
overeenstemming is met de overeenkomst, 
dient de consument allereerst het recht te 
hebben om van de handelaar herstel of 
vervanging te verlangen, naar keuze van 
de handelaar, tenzij de handelaar kan 
aantonen dat deze genoegdoening 
onwettig of onmogelijk is of de handelaar 

(40) Wanneer het goed niet in 
overeenstemming is met de overeenkomst, 
dient de consument altijd het recht te 
hebben om tussen de verschillende 
vergoedingsmogelijkheden waarin deze 
richtlijn voorziet te kiezen. De consument 
dient het recht te hebben om van de 
handelaar te verlangen dat de goederen 
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buitensporige inspanningen zou kosten. 
De van de handelaar verlangde 
inspanning dient objectief vastgesteld te 
worden, rekening houdende met de kosten 
van het verhelpen van het gebrek aan 
overeenstemming, de waarde van de 
goederen, en het belang van het gebrek 
aan overeenstemming. Het ontbreken van 
reserveonderdelen dient niet beschouwd te 
worden als een geldige reden voor de 
handelaar om het gebrek aan 
overeenstemming niet – binnen een 
redelijke termijn en zonder bovenmatige 
inspanning – te verhelpen.

worden hersteld of vervangen, de prijs van 
de goederen wordt gereduceerd of de 
overeenkomst wordt ontbonden.

OoOr.en

Amendement 349
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De consument dient geen kosten te 
dragen voor het verhelpen van het gebrek 
aan overeenstemming, met name de kosten 
van verzending, arbeid of materiaal. Verder 
dient de consument de handelaar geen 
compensatie te betalen voor het gebruik 
van de goederen met gebreken.

(41) De consument dient geen kosten te 
dragen voor het verhelpen van het gebrek 
aan overeenstemming, met name de kosten 
van verzending, arbeid of materiaal, noch 
kosten voor het ongedaan maken van het 
gebrek aan overeenstemming indien dit 
geschiedt door een andere technisch 
bekwame handelaar dan de verkoper of de 
aangeduide klantenservicedienst. Verder 
dient de consument de handelaar geen 
compensatie te betalen voor het gebruik 
van de goederen met gebreken.

Or.cs

Motivering

Dit amendement beoogt de consument te beschermen tegen annulering van garanties vanwege 
onzaakkundige herstellingen van of aanpassingen aan het product.
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Amendement 350
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De consument dient geen kosten te 
dragen voor het verhelpen van het gebrek 
aan overeenstemming, met name de 
kosten van verzending, arbeid of materiaal. 
Verder dient de consument de handelaar 
geen compensatie te betalen voor het 
gebruik van de goederen met gebreken.

(41) De consument dient geen kosten te 
dragen voor het herstel van de 
overeenstemming van de goederen met de 
overeenkomst, met name de kosten van 
verzending, arbeid of materiaal. Het staat 
de lidstaten vrij te bepalen dat elke 
terugbetaling aan de consument kan 
worden verminderd teneinde rekening te 
houden met het gebruik dat de consument 
van het goed heeft gehad sedert het hem is 
afgeleverd.

Or.de

Motivering

Dat hier betaling van compensatie door de consument voor het gebruik van goederen met 
gebreken volledig wordt uitgesloten, is onbillijk en zou tot misbruik kunnen leiden. Daarnaast 
zou daarmee een soort sanctie worden ingebouwd, hetgeen in het civielrecht in het algemeen 
en in het garantierecht in het bijzonder niet thuishoort.

Amendement 351
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer de handelaar geweigerd 
heeft om het gebrek aan overeenstemming 
te verhelpen, of daar bij herhaling niet in 
geslaagd is, moet de consument vrijelijk 
kunnen kiezen uit de beschikbare 
rechtsmogelijkheden. De weigering van de 
handelaar kan hetzij expliciet of impliciet 
zijn; het laatste is het geval wanneer de 
handelaar niet reageert of niet ingaat op 
het verzoek van de consument om het 

Schrappen
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gebrek aan overeenstemming te 
verhelpen.

Or.fr

(Zie amendement van . Hoang Ngoc op overweging 40.)

Motivering

De keuze van de genoegdoening komt toe aan de consument, in alle gevallen en niet alleen bij 
weigering of verzuim van de handelaar.

Amendement 352
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer de handelaar geweigerd 
heeft om het gebrek aan overeenstemming 
te verhelpen, of daar bij herhaling niet in 
geslaagd is, moet de consument vrijelijk 
kunnen kiezen uit de beschikbare 
rechtsmogelijkheden. De weigering van de 
handelaar kan hetzij expliciet of impliciet 
zijn; het laatste is het geval wanneer de 
handelaar niet reageert of niet ingaat op 
het verzoek van de consument om het 
gebrek aan overeenstemming te 
verhelpen.

Schrappen

Or.el

Amendement 353
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer de handelaar geweigerd 
heeft om het gebrek aan overeenstemming 
te verhelpen, of daar bij herhaling niet in 

(42) Wanneer de handelaar geweigerd 
heeft om het gebrek aan overeenstemming 
te verhelpen, of daar bij herhaling niet in 
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geslaagd is, moet de consument vrijelijk 
kunnen kiezen uit de beschikbare 
rechtsmogelijkheden. De weigering van de 
handelaar kan hetzij expliciet of impliciet 
zijn; het laatste is het geval wanneer de 
handelaar niet reageert of niet ingaat op het 
verzoek van de consument om het gebrek 
aan overeenstemming te verhelpen.

geslaagd is, moet de consument vrijelijk 
kunnen kiezen uit de beschikbare 
rechtsmogelijkheden. De weigering van de 
handelaar kan hetzij expliciet of impliciet 
zijn. De weigering is impliciet  wanneer de 
handelaar niet reageert of niet ingaat op het 
verzoek van de consument om het gebrek 
aan overeenstemming te verhelpen. De 
lidstaten moeten regelen welke de 
rechtsmiddelen zijn waarover de 
consument beschikt wanneer de 
handelaar weigert of het gebrek aan 
overeenstemming niet weet te verhelpen.

Or.it

Amendement 354
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer de handelaar geweigerd 
heeft om het gebrek aan overeenstemming 
te verhelpen, of daar bij herhaling niet in 
geslaagd is, moet de consument vrijelijk 
kunnen kiezen uit de beschikbare 
rechtsmogelijkheden. De weigering van de 
handelaar kan hetzij expliciet of impliciet 
zijn; het laatste is het geval wanneer de 
handelaar niet reageert of niet ingaat op 
het verzoek van de consument om het 
gebrek aan overeenstemming te 
verhelpen.

(42) Wanneer ter verhelping van het 
gebrek aan overeenstemming gekozen is 
voor reparatie of vervanging,  moet nader 
worden geregeld in welke gevallen de 
consument niettemin ontbinding van de 
overeenkomst of een prijsreductie kan 
vorderen. 

Or.fr

Amendement 355
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer de handelaar geweigerd 
heeft om het gebrek aan overeenstemming 
te verhelpen, of daar bij herhaling niet in 
geslaagd is, moet de consument vrijelijk 
kunnen kiezen uit de beschikbare 
rechtsmogelijkheden. De weigering van de 
handelaar kan hetzij expliciet of impliciet 
zijn; het laatste is het geval wanneer de 
handelaar niet reageert of niet ingaat op 
het verzoek van de consument om het
gebrek aan overeenstemming te verhelpen.

(42) De consument dient vrijelijk te
kunnen kiezen uit de beschikbare 
rechtsmogelijkheden, indien hij geen recht 
heeft op herstel of vervanging. De 
lidstaten hebben de mogelijkheid in 
nationaal recht bepalingen vast te stellen 
betreffende de vrije keuze uit de 
rechtsmogelijkheden bij een gebrek aan 
overeenstemming of dergelijke bepalingen 
te handhaven, om een hoger 
beschermingsniveau voor de consument te 
waarborgen. De nationale bepalingen 
dienen evenwel in overeenstemming te
zijn met het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en dienen 
in het bijzonder geen belemmeringen op 
te werpen voor de verwezenlijking van de 
met de richtlijn nagestreefde 
doelstellingen, te weten het waarborgen 
van de goede werking van de interne 
markt en het voorkomen van 
concurrentieverstoringen. Dit betekent dat 
de nationale bepalingen geëigend en 
evenredig dienen te zijn met de 
doelstellingen die zij nastreven. 

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 22.

Amendement 356
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer de handelaar geweigerd 
heeft om het gebrek aan overeenstemming 
te verhelpen, of daar bij herhaling niet in 

(42) Wanneer de handelaar geweigerd 
heeft om het gebrek aan overeenstemming
te verhelpen, of daar ten minste twee keer
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geslaagd is, moet de consument vrijelijk 
kunnen kiezen uit de beschikbare 
rechtsmogelijkheden. De weigering van de 
handelaar kan hetzij expliciet of impliciet 
zijn; het laatste is het geval wanneer de 
handelaar niet reageert of niet ingaat op het 
verzoek van de consument om het gebrek 
aan overeenstemming te verhelpen.

niet in geslaagd is, moet de consument 
vrijelijk kunnen kiezen uit de beschikbare 
rechtsmogelijkheden. De weigering van de 
handelaar kan hetzij expliciet of impliciet 
zijn; het laatste is het geval wanneer de 
handelaar niet reageert of niet ingaat op het 
verzoek van de consument om het gebrek 
aan overeenstemming te verhelpen.

Or.de

Amendement 357
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer de handelaar geweigerd 
heeft om het gebrek aan overeenstemming 
te verhelpen, of daar bij herhaling niet in 
geslaagd is, moet de consument vrijelijk 
kunnen kiezen uit de beschikbare 
rechtsmogelijkheden. De weigering van de 
handelaar kan hetzij expliciet of impliciet 
zijn; het laatste is het geval wanneer de 
handelaar niet reageert of niet ingaat op het 
verzoek van de consument om het gebrek 
aan overeenstemming te verhelpen.

(42) Wanneer er diverse omstandigheden 
zijn die een gebrek aan overeenstemming 
veroorzaken, moet de consument vrijelijk 
kunnen liezen uit de beschikbare 
rechtsmogelijkheden. Van een dergelijke 
situatie is met name sprake als de
handelaar ofwel heeft geweigerd, ofwel in 
gebreke is gebleven of zal blijven om het 
gebrek aan overeenstemming te verhelpen, 
dan wel als de handelaar bij het verhelpen 
van het defect aanzienlijk ongemak heeft 
veroorzaakt of zal veroorzaken. De 
weigering van de handelaar kan hetzij 
expliciet of impliciet zijn; het laatste is het 
geval wanneer de handelaar niet reageert of 
niet ingaat op het verzoek van de 
consument om het gebrek aan 
overeenstemming te verhelpen. De vraag 
of een handelaar bij het verhelpen van het 
defect aanzienlijk ongemak zal 
veroorzaken of waarschijnlijk niet in staat 
zal zijn het defect te verhelpen moet op 
objectieve gronden worden beoordeeld, 
zoals bij voorbeeld de slechte service na de 
verkoop aan de consument.

Or.en



PE450.954v01-00 98/251 AM\836026NL.doc

NL

Amendement 358
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Er moet worden geregeld dat de 
handelaar in bepaalde gevallen 
aansprakelijk kan worden gesteld voor 
een gebrek aan overeenstemming dat op 
het moment waarop het risico op de 
consument overgaat reeds bestaat, ook al 
manifesteert zich dat gebrek eerst 
naderhand. 

Or.fr

Amendement 359
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) De consument moet bij gebreken 
aan overeenstemming een 
aansprakelijkheidstermijn van twee jaar 
hebben. Er moet in zijn voordeel 
weerlegbaar verondersteld worden dat 
gebreken aan overeenstemming die 
binnen zes maanden na de risico-
overdracht zijn opgetreden, reeds op het 
tijdstip van de risico-overdracht 
bestonden. De lidstaten moeten de 
mogelijkheid hebben in nationaal recht 
bepalingen inzake 
aansprakelijkheidstermijnen, duur van de 
bewijslastomkering of specifieke regels 
voor aanzienlijke gebreken aan 
overeenstemming, die na het verstrijken 
van de aansprakelijkheidstermijn aan het 
licht komen, in nationaal recht vast te 
stellen of te handhaven, om een hoger 
beschermingsniveau voor de consument te 
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waarborgen. De nationale bepalingen 
dienen evenwel in overeenstemming te 
zijn met het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en dienen 
in het bijzonder geen belemmeringen 
opwerpen voor de verwezenlijking van de 
met de richtlijn nagestreefde 
doelstellingen, te weten het waarborgen 
van de goede werking van de interne 
markt en het voorkomen van 
concurrentieverstoringen in de Europese 
Unie. Dit betekent dat de nationale 
bepalingen geëigend en evenredig dienen 
te zijn met de doelstellingen die zij 
nastreven. 

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 24.

Amendement 360
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42ter ) Voor lidstaten die dat wensen 
moet de mogelijkheid worden geregeld om 
nationale, ten tijde van de vaststelling van 
deze richtlijn  geldende wetgeving te 
handhaven  krachtens welke de handelaar 
aansprakelijk kan worden gesteld vanaf 
het moment waarop het gebrek aan 
overeenstemming door de consument 
wordt geconstateerd.

Or.fr
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Amendement 361
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Richtlijn 1999/44/EG bood de 
lidstaten de mogelijkheid om een periode 
van niet minder dan twee maanden te 
bepalen waarbinnen de consument de 
handelaar op de hoogte diende te brengen 
van enig gebrek aan overeenstemming. 
De uiteenlopende omzetting daarvan heeft 
handelsbelemmeringen gecreëerd. Het is 
dan ook noodzakelijk deze 
regelgevingsoptie te schrappen en de 
rechtszekerheid te verbeteren door 
consumenten te verplichten om de 
handelaar binnen twee maanden na de 
datum waarop een gebrek aan 
overeenstemming wordt vastgesteld 
daarvan op de hoogte te stellen.

Schrappen

Or.en

Amendement 362
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) De wetgeving en de rechtspraak 
op dit gebied in de diverse lidstaten geven 
blijk van een toenemend streven om de 
consument een bescherming van hoog 
niveau te garanderen. In het licht van 
deze ontwikkeling en van de met de 
uitvoering van deze richtlijn 1999/44/EG 
opgedane ervaring kan het nodig blijken 
om te voorzien in een rechtstreekse 
aansprakelijkheid van de producent voor 
aan hem toerekenbare gebreken;
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Or.it

Amendement 363
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) Het is noodzakelijk de 
rechtstreekse aansprakelijkheid van de 
producent voor producten met gebreken 
in te voeren.  Het doel, consumenten het 
vertrouwen te geven om over de grens te 
kopen, zou zeer gediend zijn met de 
invoering van de rechtstreekse 
aansprakelijkheid van producenten voor 
producten met gebreken.

Or.en

Amendement 364
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Sommige handelaren of producenten 
bieden consumenten handelsgaranties. 
Teneinde te verzekeren dat de consument 
niet misleid wordt, moeten de 
handelsgaranties bepaalde gegevens 
bevatten, onder meer de duur, de 
territoriale reikwijdte en een verklaring dat 
zij de rechten van de consument onverlet 
laten.

(44) Sommige handelaren of producenten 
bieden consumenten handelsgaranties. 
Teneinde te verzekeren dat de consument 
niet misleid wordt, moeten de 
handelsgaranties bepaalde gegevens 
bevatten, onder meer de duur, de 
territoriale reikwijdte en een verklaring dat 
zij de rechten van de consument krachtens 
het geldende nationale recht en deze 
richtlijn onverlet laten.

Or.fr

Motivering

de consument ontleent zijn rechten evengoed aan de onderhavige richtlijn als aan de geldende 
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nationale wetgeving.

Amendement 365
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Sommige handelaren of producenten 
bieden consumenten handelsgaranties. 
Teneinde te verzekeren dat de consument 
niet misleid wordt, moeten de 
handelsgaranties bepaalde gegevens 
bevatten, onder meer de duur, de 
territoriale reikwijdte en een verklaring dat 
zij de rechten van de consument onverlet 
laten.

(44) Sommige handelaren of producenten 
bieden consumenten handelsgaranties. 
Teneinde te verzekeren dat de consument 
niet misleid wordt, moeten de 
handelsgaranties bepaalde gegevens 
bevatten, onder meer de duur, de 
territoriale reikwijdte en een verklaring dat 
zij de rechten van de consument onverlet 
laten. Deze informatie dient te worden 
verstrekt in een taal die de consument 
begrijpt.

Or.el

Amendement 366
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Consumenten dienen beschermd te 
worden tegen oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten waarover niet 
afzonderlijk is onderhandeld, zoals 
standaardbedingen. De regels inzake
oneerlijke bedingen dienen niet van 
toepassing te zijn op bedingen waarmee de 
consument na onderhandeling heeft 
ingestemd. Dat een consument de keuze 
wordt geboden tussen verschillende 
bedingen die zijn opgesteld door de 
handelaar of door een derde partij die 
namens de handelaar optreedt, dient niet 

(45) Consumenten dienen beschermd te 
worden tegen oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten. 
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als een onderhandeling beschouwd te 
worden.

De bescherming tegen oneerlijke bedingen 
moet worden uitgebreid tot bedingen 
waarmee de consument na onderhandeling 
heeft ingestemd, aangezien de consument 
vaak niet beschikt over de 
onderhandelingspositie en de kennis die 
nodig zijn om de voorwaarden van de 
overeenkomst bij individuele 
onderhandelingen te beïnvloeden.

Or.en

Amendement 367
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Bepalingen inzake oneerlijke 
bedingen in overeenkomsten dienen niet 
van toepassing te zijn op bedingen die 
direct of indirect wettelijke of 
regelgevende bepalingen van de lidstaten 
weerspiegelen die in overeenstemming 
zijn met het Gemeenschapsrecht. Ook 
bedingen die de beginselen weerspiegelen 
van internationale verdragen waarbij de 
Gemeenschap of de lidstaten partij zijn, 
met name wat vervoer betreft, dienen niet 
op oneerlijkheid getoetst te worden.

Schrappen

Or.en

Amendement 368
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Consumentenovereenkomsten dienen (47) Consumentenovereenkomsten dienen 
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in eenvoudige en begrijpelijke taal 
opgesteld te worden en goed leesbaar te 
zijn. Handelaren dienen vrij te zijn om zelf 
lettertype en lettergrootte van de bedingen 
te bepalen. De consument dient 
gelegenheid te krijgen om de bedingen 
door te lezen voordat de overeenkomst 
gesloten wordt. Dit kan inhouden dat de 
bedingen op verzoek overhandigd worden 
(bij overeenkomsten in verkoopruimten), 
of dat die op andere wijze toegankelijk 
worden gemaakt (bv. op de website van de 
handelaar bij overeenkomsten op afstand), 
of dat standaardbedingen aan het 
bestelformulier worden gehecht (bij buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten).  
De handelaar dient de consument te vragen 
of deze instemt met eventuele aanvullende 
betalingen naast de betaling voor het 
onderwerp van de eigenlijke contractuele 
verlichting van de handelaar. Dat deze 
instemming geacht wordt te zijn verkregen 
door opt-out-systemen, zoals al 
aangekruiste vakjes bij online-verkoop, 
dient verboden te worden.

in eenvoudige en begrijpelijke taal 
opgesteld te worden, in één lettergrootte
en ze dienen goed leesbaar te zijn. 
Handelaren dienen vrij te zijn om zelf 
lettertype en lettergrootte van de bedingen 
te bepalen. De consument dient 
gelegenheid te krijgen om de bedingen 
door te lezen voordat de overeenkomst 
gesloten wordt. Dit kan inhouden dat de 
bedingen op verzoek overhandigd worden 
(bij overeenkomsten in verkoopruimten), 
of dat die op andere wijze toegankelijk 
worden gemaakt (bv. op de website van de 
handelaar bij overeenkomsten op afstand), 
of dat standaardbedingen aan het 
bestelformulier worden gehecht (bij buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten).  
De handelaar dient de consument te vragen 
of deze instemt met eventuele aanvullende 
betalingen naast de betaling voor het 
onderwerp van de eigenlijke contractuele 
verlichting van de handelaar. Dat deze 
instemming geacht wordt te zijn verkregen 
door opt-out-systemen, zoals al 
aangekruiste vakjes bij online-verkoop, 
dient verboden te worden.

Or.cs

Motivering

Ik stel hiermee het gebruik van één lettergrootte voor aangezien het grootste probleem op dit 
moment in meerdere lidstaten het feit is dat de belangrijkste informatie in een overeenkomst 
vaak veel te klein wordt aangeboden, waardoor met name oudere burgers de toegang tot deze 
informatie wordt ontzegd.

Amendement 369
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Consumentenovereenkomsten dienen 
in eenvoudige en begrijpelijke taal 

(47) Consumentenovereenkomsten dienen 
in eenvoudige en begrijpelijke taal 
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opgesteld te worden en goed leesbaar te 
zijn. Handelaren dienen vrij te zijn om 
zelf lettertype en lettergrootte van de 
bedingen te bepalen. De consument dient 
gelegenheid te krijgen om de bedingen 
door te lezen voordat de overeenkomst 
gesloten wordt. Dit kan inhouden dat de 
bedingen op verzoek overhandigd worden 
(bij overeenkomsten in verkoopruimten), 
of dat die op andere wijze toegankelijk 
worden gemaakt (bv. op de website van de 
handelaar bij overeenkomsten op afstand), 
of dat standaardbedingen aan het 
bestelformulier worden gehecht (bij buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten). 
De handelaar dient de consument te vragen 
of deze instemt met eventuele aanvullende 
betalingen naast de betaling voor het 
onderwerp van de eigenlijke contractuele 
verlichting van de handelaar. Dat deze 
instemming geacht wordt te zijn verkregen 
door opt-out-systemen, zoals al 
aangekruiste vakjes bij online-verkoop, 
dient verboden te worden.

opgesteld te worden en in tekstuele vorm 
en op een duurzame drager te zijn
vastgelegd. De consument dient 
gelegenheid te krijgen om de bedingen 
door te lezen voordat de overeenkomst 
gesloten wordt. Dit kan inhouden dat de 
bedingen overhandigd worden, of dat die 
op andere wijze toegankelijk worden 
gemaakt en wel daar waar een consument 
redelijkerwijs kan verwachten ze aan te 
treffen (bv. zichtbaar op de website van de 
handelaar bij overeenkomsten op afstand), 
of dat standaardbedingen aan het 
bestelformulier worden gehecht (bij buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten). 
De handelaar dient de consument tevoren 
te vragen of deze instemt met eventuele 
aanvullende betalingen naast de betaling 
voor het onderwerp van de eigenlijke 
contractuele verlichting van de handelaar. 
Dat deze instemming geacht wordt te zijn 
verkregen door opt-out-systemen, zoals al 
aangekruiste vakjes bij online-verkoop, 
dient verboden te worden.

Or.fr

Amendement 370
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Consumentenovereenkomsten dienen 
in eenvoudige en begrijpelijke taal 
opgesteld te worden en goed leesbaar te 
zijn. Handelaren dienen vrij te zijn om 
zelf lettertype en lettergrootte van de 
bedingen te bepalen. De consument dient 
gelegenheid te krijgen om de bedingen 
door te lezen voordat de overeenkomst 
gesloten wordt. Dit kan inhouden dat de 
bedingen op verzoek overhandigd worden 
(bij overeenkomsten in verkoopruimten), 
of dat die op andere wijze toegankelijk 

(47) Consumentenovereenkomsten dienen 
in eenvoudige en begrijpelijke taal 
opgesteld te worden en goed leesbaar te 
zijn. De voorwaarden van de 
overeenkomst moeten in dezelfde 
lettergrootte worden vermeld. De 
consument dient gelegenheid te krijgen om 
de bedingen door te lezen voordat de 
overeenkomst gesloten wordt. Dit kan 
inhouden dat de bedingen op verzoek 
overhandigd worden (bij overeenkomsten 
in verkoopruimten), of dat die op andere 
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worden gemaakt (bv. op de website van de 
handelaar bij overeenkomsten op afstand), 
of dat standaardbedingen aan het 
bestelformulier worden gehecht (bij buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten). 
De handelaar dient de consument te vragen 
of deze instemt met eventuele aanvullende 
betalingen naast de betaling voor het 
onderwerp van de eigenlijke contractuele 
verplichting van de handelaar. Dat deze 
instemming geacht wordt te zijn verkregen 
door opt-out-systemen, zoals al 
aangekruiste vakjes bij online-verkoop, 
dient verboden te worden.

wijze toegankelijk worden gemaakt (bv. op 
de website van de handelaar bij 
overeenkomsten op afstand), of dat 
standaardbedingen aan het bestelformulier 
worden gehecht (bij buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten). De handelaar 
dient de consument te vragen of deze 
instemt met eventuele aanvullende 
betalingen naast de betaling voor het 
onderwerp van de eigenlijke contractuele 
verplichting van de handelaar. Dat deze 
instemming geacht wordt te zijn verkregen 
door opt-out-systemen, zoals al 
aangekruiste vakjes bij online-verkoop, 
dient verboden te worden.

Or.en

Amendement 371
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Consumentenovereenkomsten dienen 
in eenvoudige en begrijpelijke taal 
opgesteld te worden en goed leesbaar te 
zijn. Handelaren dienen vrij te zijn om 
zelf lettertype en lettergrootte van de 
bedingen te bepalen. De consument dient 
gelegenheid te krijgen om de bedingen 
door te lezen voordat de overeenkomst 
gesloten wordt. Dit kan inhouden dat de 
bedingen op verzoek overhandigd worden 
(bij overeenkomsten in verkoopruimten), 
of dat die op andere wijze toegankelijk 
worden gemaakt (bv. op de website van de 
handelaar bij overeenkomsten op afstand), 
of dat standaardbedingen aan het 
bestelformulier worden gehecht (bij buiten 
verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten).. De handelaar dient de 
consument te vragen of deze instemt met 
eventuele aanvullende betalingen naast de 
betaling voor het onderwerp van de 

(47) Consumentenovereenkomsten dienen 
in eenvoudige en begrijpelijke taal 
opgesteld te worden, goed leesbaar te zijn 
en gemakkelijk en permanent 
toegankelijk te zijn in de taal waarin de 
overeenkomst is gesloten. De consument 
dient gelegenheid te krijgen om de 
bedingen door te lezen voordat de 
overeenkomst gesloten wordt. Dit kan 
inhouden dat de bedingen op verzoek 
overhandigd worden (bij overeenkomsten 
in verkoopruimten), of dat die op andere 
wijze toegankelijk worden gemaakt (bv. op 
de website van de handelaar bij 
overeenkomsten op afstand), of dat 
standaardbedingen aan het bestelformulier 
worden gehecht (bij buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten).. De handelaar 
dient de consument te vragen of deze 
instemt met eventuele aanvullende 
betalingen naast de betaling voor het 
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eigenlijke contractuele verplichting van de 
handelaar. Dat deze instemming geacht 
wordt te zijn verkregen door opt-out-
systemen, zoals al aangekruiste vakjes bij 
online-verkoop, dient verboden te worden.

onderwerp van de eigenlijke contractuele 
verplichting van de handelaar. Dat deze 
instemming geacht wordt te zijn verkregen 
door opt-out-systemen, zoals al 
aangekruiste vakjes bij online-verkoop, 
dient verboden te worden.

Or.en

Amendement 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Consumentenovereenkomsten dienen 
in eenvoudige en begrijpelijke taal 
opgesteld te worden en goed leesbaar te 
zijn. Handelaren dienen vrij te zijn om 
zelf lettertype en lettergrootte van de 
bedingen te bepalen. De consument dient 
gelegenheid te krijgen om de bedingen 
door te lezen voordat de overeenkomst 
gesloten wordt. Dit kan inhouden dat de 
bedingen op verzoek overhandigd worden 
(bij overeenkomsten in verkoopruimten), 
of dat die op andere wijze toegankelijk 
worden gemaakt (bv. op de website van de 
handelaar bij overeenkomsten op afstand), 
of dat standaardbedingen aan het 
bestelformulier worden gehecht (bij buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten). 
De handelaar dient de consument te vragen 
of deze instemt met eventuele aanvullende 
betalingen naast de betaling voor het 
onderwerp van de eigenlijke contractuele 
verlichting van de handelaar. Dat deze 
instemming geacht wordt te zijn verkregen 
door opt-out-systemen, zoals al 
aangekruiste vakjes bij online-verkoop, 
dient verboden te worden.

(47) Consumentenovereenkomsten dienen 
in eenvoudige en begrijpelijke taal 
opgesteld te worden en goed leesbaar te 
zijn. De consument dient gelegenheid te 
krijgen om de bedingen door te lezen 
voordat de overeenkomst gesloten wordt. 
Dit kan inhouden dat de bedingen op 
verzoek overhandigd worden (bij 
overeenkomsten in verkoopruimten), of dat 
die op andere wijze toegankelijk worden 
gemaakt (bv. op de website van de 
handelaar bij overeenkomsten op afstand), 
of dat standaardbedingen aan het 
bestelformulier worden gehecht (bij buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten). 
De handelaar dient de consument te vragen 
of deze instemt met eventuele aanvullende 
betalingen naast de betaling voor het 
onderwerp van de eigenlijke contractuele 
verlichting van de handelaar. Dat deze 
instemming geacht wordt te zijn verkregen 
door opt-out-systemen, zoals al 
aangekruiste vakjes bij online-verkoop, 
dient verboden te worden.

Or.fr
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Motivering

Het lijkt niet gewenst de keuze van zelf lettertype en lettergrootte aan de handelaar te laten, 
ook al zouden bij die keuze de beginselen van leesbaarheid, begrijpelijkheid en duidelijkheid 
in acht worden genomen. Onderzoek heeft aangetoond dat een kleiner letterformaat dan korps 
8 een contract veelal onleesbaar maakt. 

Amendement 373
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Consumentenovereenkomsten dienen 
in eenvoudige en begrijpelijke taal 
opgesteld te worden en goed leesbaar te 
zijn. Handelaren dienen vrij te zijn om zelf 
lettertype en lettergrootte van de bedingen 
te bepalen. De consument dient 
gelegenheid te krijgen om de bedingen 
door te lezen voordat de overeenkomst 
gesloten wordt. Dit kan inhouden dat de 
bedingen op verzoek overhandigd worden 
(bij overeenkomsten in verkoopruimten), 
of dat die op andere wijze toegankelijk 
worden gemaakt (bv.  op de website van de 
handelaar bij overeenkomsten op afstand), 
of dat standaardbedingen aan het 
bestelformulier worden gehecht (bij buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten). 
De handelaar dient de consument te vragen 
of deze instemt met eventuele aanvullende 
betalingen naast de betaling voor het 
onderwerp van de eigenlijke contractuele 
verlichting van de handelaar. Dat deze 
instemming geacht wordt te zijn verkregen 
door opt-out-systemen, zoals  al 
aangekruiste vakjes bij online-verkoop, 
dient verboden te worden.

(47) Consumentenovereenkomsten dienen 
in eenvoudige en begrijpelijke taal 
opgesteld te worden, goed leesbaar te zijn 
en in ieder geval ten minste worden 
aangeboden in de taal van de consument.  
Handelaren dienen vrij te zijn om zelf 
lettertype en lettergrootte van de bedingen 
te bepalen, op voorwaarde dat zij voldoen 
aan de hierboven bedoelde voorwaarden 
en de eventueel toepasselijke nationale 
bepalingen. De bedingen dienen verder op 
een zichtbare plaats in de overeenkomst te 
worden vermeld en in dezelfde taal als die 
van de overeenkomst zelf. De lidstaten 
mogen in hun nationale wetgeving 
aanvullende vereisten betreffende een 
betere presentatie van de bedingen 
handhaven of invoeren. De consument 
dient gelegenheid te krijgen om de 
bedingen door te lezen voordat de 
overeenkomst gesloten wordt. Dit kan 
inhouden dat de bedingen op verzoek 
overhandigd worden (bij overeenkomsten 
in verkoopruimten), of dat die op andere 
wijze toegankelijk worden gemaakt (bv.  
op de website van de handelaar bij 
overeenkomsten op afstand), of dat 
standaardbedingen aan het bestelformulier 
worden gehecht (bij buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten). De handelaar 
dient de consument te vragen of deze 
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instemt met eventuele aanvullende 
betalingen naast de betaling voor het 
onderwerp van de eigenlijke contractuele 
verlichting van de handelaar. Dat deze 
instemming geacht wordt te zijn verkregen 
door opt-out-systemen, zoals  al 
aangekruiste vakjes bij online-verkoop, 
dient verboden te worden.

Or.el

Amendement 374
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Consumentenovereenkomsten dienen 
in eenvoudige en begrijpelijke taal 
opgesteld te worden en goed leesbaar te 
zijn. Handelaren dienen vrij te zijn om 
zelf lettertype en lettergrootte van de 
bedingen te bepalen. De consument dient 
gelegenheid te krijgen om de bedingen 
door te lezen voordat de overeenkomst 
gesloten wordt. Dit kan inhouden dat de 
bedingen op verzoek overhandigd worden 
(bij overeenkomsten in verkoopruimten), 
of dat die op andere wijze toegankelijk 
worden gemaakt (bv. op de website van de 
handelaar bij overeenkomsten op afstand), 
of dat standaardbedingen aan het 
bestelformulier worden gehecht (bij buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten). 
De handelaar dient de consument te vragen 
of deze instemt met eventuele aanvullende 
betalingen naast de betaling voor het 
onderwerp van de eigenlijke contractuele 
verplichting van de handelaar. Dat deze 
instemming geacht wordt te zijn verkregen 
door opt-out-systemen, zoals al 
aangekruiste vakjes bij online-verkoop, 
dient verboden te worden.

(47) Consumentenovereenkomsten dienen 
in eenvoudige en begrijpelijke taal 
opgesteld te worden, goed leesbaar te zijn 
en gemakkelijk en permanent 
toegankelijk te zijn in de taal waarin de 
overeenkomst is gesloten. De consument 
dient gelegenheid te krijgen om de 
bedingen door te lezen voordat de 
overeenkomst gesloten wordt. Dit kan 
inhouden dat de bedingen op verzoek 
overhandigd worden (bij overeenkomsten 
in verkoopruimten), of dat die op andere 
wijze toegankelijk worden gemaakt (bv. op 
de website van de handelaar bij 
overeenkomsten op afstand), of dat 
standaardbedingen aan het bestelformulier 
worden gehecht (bij buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten). De handelaar 
dient de consument vooraf te vragen of 
deze instemt met eventuele aanvullende 
betalingen naast de betaling voor het 
onderwerp van de eigenlijke contractuele 
verplichting van de handelaar. Dat deze 
instemming geacht wordt te zijn verkregen 
door opt-out-systemen, zoals al 
aangekruiste vakjes bij online-verkoop, 
dient verboden te worden.
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Or.en

Amendement 375
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47 bis) Dit geldt niet voor nationale 
vormvoorschriften betreffende het sluiten 
van overeenkomsten of andere 
vormvoorschriften, zoals de taal waarin 
de overeenkomst is gesteld of 
voorschriften betreffende de inhoud of de 
formulering van clausules in 
overeenkomsten voor specifieke sectoren.

Or.de

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid houden om vormvoorschriften van het algemene 
overeenkomstenrecht die niet tot de voorschriften betreffende de verschijningsvorm behoren, 
te handhaven of vast te stellen.

Amendement 376
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49 bis) Het vermoeden van misbruik van 
clausules betreffende prijsverhogingen 
geldt indien de consument in zo'n geval de 
overeenkomst niet kan opzeggen en de 
definitieve prijs in vergelijking met de 
overeengekomen prijs te hoog is. Dit mag 
er evenwel niet toe leiden dat 
reisorganisatoren de in overeenkomsten 
vastgestelde prijs onder de in artikel 4, de 
leden 4, 5 en 6, van richtlijn 90/314/EG 
van de Raad genoemde voorwaarden niet 
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kunnen wijzigen.

Or.de

Amendement 377
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Om te zorgen voor rechtszekerheid en 
om het functioneren van de interne markt 
te verbeteren, bevat de richtlijn twee lijsten 
van oneerlijke bedingen. Bijlage II bevat 
een lijst van bedingen die onder alle 
omstandigheden als oneerlijk beschouwd 
moeten worden. Bijlage III bevat een list 
van bedingen die als oneerlijk beschouwd 
moeten worden tenzij de handelaar het 
tegendeel kan bewijzen.  Deze lijsten 
dienen in alle lidstaten van toepassing te 
zijn.

(50) Om te zorgen voor rechtszekerheid en 
om het functioneren van de interne markt 
te verbeteren, bevat de richtlijn twee niet-
limitatieve lijsten van oneerlijke bedingen.
Bijlage II bevat een lijst van bedingen die 
onder alle omstandigheden als oneerlijk 
beschouwd moeten worden. Bijlage III 
bevat een list van bedingen die als 
oneerlijk beschouwd moeten worden tenzij 
de handelaar het tegendeel kan bewijzen. 
Deze lijsten dienen in alle lidstaten van 
toepassing te zijn. Deze lijsten zijn niet 
limitatief en kunnen door de lidstaten 
worden aangevuld die de mogelijkheid 
behouden bepalingen te handhaven of in 
te voeren die de belangen van de 
consument meer bescherming bieden door 
meer bedingen te kwalificeren als zijnde 
oneerlijk onder alle omstandigheden 
respectievelijk op grond van wettelijk 
vermoeden.

Or.fr

Amendement 378
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Om te zorgen voor rechtszekerheid en 
om het functioneren van de interne markt 

(50) Om te zorgen voor rechtszekerheid en 
om het functioneren van de interne markt 
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te verbeteren, bevat de richtlijn twee lijsten 
van oneerlijke bedingen. Bijlage II bevat 
een lijst van bedingen die onder alle 
omstandigheden als oneerlijk beschouwd 
moeten worden. Bijlage III bevat een lijst 
van bedingen die als oneerlijk beschouwd 
moeten worden tenzij de handelaar het 
tegendeel kan bewijzen. Deze lijsten 
dienen in alle lidstaten van toepassing te 
zijn.

te verbeteren, bevat de richtlijn twee niet-
limitatieve lijsten van oneerlijke bedingen. 
Bijlage II bevat een lijst van bedingen die 
onder alle omstandigheden als oneerlijk 
beschouwd moeten worden. Bijlage III 
bevat een list van bedingen die als 
oneerlijk beschouwd moeten worden tenzij 
de handelaar het tegendeel kan bewijzen.

Or.en

Amendement 379
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Om te zorgen voor rechtszekerheid en 
om het functioneren van de interne markt 
te verbeteren, bevat de richtlijn twee lijsten 
van oneerlijke bedingen. Bijlage II bevat 
een lijst van bedingen die onder alle 
omstandigheden als oneerlijk beschouwd 
moeten worden. Bijlage III bevat een lijst 
van bedingen die als oneerlijk beschouwd 
moeten worden tenzij de handelaar het 
tegendeel kan bewijzen. Deze lijsten 
dienen in alle lidstaten van toepassing te 
zijn.

(50) Om te zorgen voor rechtszekerheid en 
om het functioneren van de interne markt 
te verbeteren, bevat de richtlijn twee niet-
limitatieve lijsten van oneerlijke bedingen. 
Bijlage II bevat een lijst van bedingen die 
onder alle omstandigheden als oneerlijk 
beschouwd moeten worden. Bijlage III 
bevat een list van bedingen die als 
oneerlijk beschouwd moeten worden tenzij 
de handelaar het tegendeel kan bewijzen.

Or.en

Amendement 380
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50 bis) De eis dat de consument 
aanvullende goederen of diensten 
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aanschaft die niet zijn inbegrepen in de 
prijs die is aangegeven in de 
hoofdovereenkomst, wordt als oneerlijk 
beding beschouwd. Bijkomende kosten, 
zoals boetes bij in gebreke blijven, worden 
geacht oneerlijk te zijn wanneer zij 
kennelijk onevenredig zijn aan de kosten 
die daardoor voor de handelaar zijn 
ontstaan.

Or.en

Amendement 381
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Meer in het bijzonder dient de 
Commissie bevoegd te zijn de bijlagen II 
en III betreffende als oneerlijk 
beschouwde bedingen in overeenkomsten 
te wijzigen. Daar het maatregelen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, moeten zij worden vastgesteld 
volgens de in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or.en

Amendement 382
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Meer in het bijzonder dient de 
Commissie bevoegd te zijn de bijlagen II 
en III betreffende als oneerlijk 
beschouwde bedingen in overeenkomsten 

Schrappen
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te wijzigen.Daar het maatregelen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, moeten zij worden vastgesteld 
volgens de in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or.el

Amendement 383
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Meer in het bijzonder dient de 
Commissie bevoegd te zijn de bijlagen II 
en III betreffende als oneerlijk 
beschouwde bedingen in overeenkomsten 
te wijzigen. Daar het maatregelen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, moeten zij worden vastgesteld 
volgens de in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or.en

Amendement 384
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) De bevoegdheid van de Commissie 
om de bijlagen II en III te wijzigen, dient 
te worden gebruikt om consistente 
toepassing van de regels inzake oneerlijke 
bedingen te waarborgen, door aanvulling 
van deze bijlagen met contractuele 

Schrappen
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bedingen die respectievelijk onder alle 
omstandigheden of totdat de handelaar 
het tegendeel bewijst als oneerlijk moeten 
worden beschouwd.

Or.en

Amendement 385
Damien Abad

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) De bevoegdheid van de Commissie 
om de bijlagen II en III te wijzigen, dient 
te worden gebruikt om consistente 
toepassing van de regels inzake oneerlijke 
bedingen te waarborgen, door aanvulling 
van deze bijlagen met contractuele 
bedingen die respectievelijk onder alle 
omstandigheden of totdat de handelaar 
het tegendeel bewijst als oneerlijk moeten 
worden beschouwd.

Schrappen

Or.fr

Amendement 386
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) De bevoegdheid van de Commissie 
om de bijlagen II en III te wijzigen, dient 
te worden gebruikt om consistente 
toepassing van de regels inzake oneerlijke 
bedingen te waarborgen, door aanvulling 
van deze bijlagen met contractuele 
bedingen die respectievelijk onder alle 
omstandigheden of totdat de handelaar 
het tegendeel bewijst als oneerlijk moeten 
worden beschouwd.

Schrappen
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Or.el

Amendement 387
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) De bevoegdheid van de Commissie 
om de bijlagen II en III te wijzigen, dient 
te worden gebruikt om consistente 
toepassing van de regels inzake oneerlijke 
bedingen te waarborgen, door aanvulling 
van deze bijlagen met contractuele 
bedingen die respectievelijk onder alle 
omstandigheden of totdat de handelaar 
het tegendeel bewijst als oneerlijk moeten 
worden beschouwd.

Schrappen

Or.en

Amendement 388
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat hun gerechtelijke en administratieve 
instanties over passende en doeltreffende 
middelen beschikken om een einde te 
maken aan de toepassing van oneerlijke 
bedingen in consumentenovereenkomsten.

(55) De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat hun gerechtelijke en administratieve 
instanties over passende en doeltreffende 
middelen beschikken om een einde te 
maken aan de toepassing van oneerlijke 
bedingen in consumentenovereenkomsten.

Or.el

Amendement 389
Iliana Ivanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55 bis) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat hun nationale autoriteiten goed 
samenwerken met het ECC-netwerk, zodat 
in grensoverschrijdende kwesties, vooral 
bij hangende aanvragen bij de Europese 
Consumenten Centra, kan worden 
gereageerd.

Or.en

Amendement 390
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Personen of organisaties die krachtens 
de nationale wetgeving een rechtmatig 
belang hebben bij het beschermen van de 
contractuele rechten van consumenten, 
dienen over rechtsmiddelen te kunnen 
beschikken om stappen te ondernemen, 
hetzij voor een rechterlijke instantie, hetzij 
bij een administratieve instantie die 
bevoegd is zelf een uitspraak te doen over 
een klacht of een passende gerechtelijke 
procedure in te leiden.

(57) Personen of organisaties die krachtens 
de nationale wetgeving een rechtmatig 
belang hebben bij het beschermen van de 
contractuele rechten van consumenten, 
dienen over rechtsmiddelen te kunnen 
beschikken, waaronder de mogelijkheid
om stappen te ondernemen voor een 
collectieve schadeloosstelling, hetzij voor 
een rechterlijke instantie, hetzij bij een 
administratieve instantie die bevoegd is 
zelf een uitspraak te doen over een klacht 
of een passende gerechtelijke procedure in 
te leiden.

Or.en

Amendement 391
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Personen of organisaties die krachtens (57) Personen of organisaties die krachtens 
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de nationale wetgeving een rechtmatig 
belang hebben bij het beschermen van de 
contractuele rechten van consumenten, 
dienen over rechtsmiddelen te kunnen 
beschikken om stappen te ondernemen, 
hetzij voor een rechterlijke instantie, hetzij 
bij een administratieve instantie die 
bevoegd is zelf een uitspraak te doen over 
een klacht of een passende gerechtelijke 
procedure in te leiden.

de nationale wetgeving een rechtmatig 
belang hebben bij het beschermen van de 
contractuele rechten van consumenten, 
dienen over rechtsmiddelen te kunnen 
beschikken om procedures voor collectieve 
bescherming te starten en stappen te 
ondernemen, hetzij voor een rechterlijke 
instantie, hetzij bij een administratieve 
instantie die bevoegd is zelf een uitspraak 
te doen over een klacht of een passende 
gerechtelijke procedure in te leiden.

Or.el

Amendement 392
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 59 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 bis) De Commissie wordt verzocht 
voorstellen in te dienen inzake collectieve 
schadeloosstelling van consumenten.

Or.en

Amendement 393
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) De Europese Commissie zal nagaan 
wat de meest geëigende manier is om 
ervoor te zorgen dat alle consumenten op 
het verkooppunt worden geïnformeerd over 
hun rechten.

(60) De Europese Commissie zal na 
overleg met de lidstaten en de betrokken 
partijen nagaan wat de meest geëigende 
manier is om ervoor te zorgen dat alle 
consumenten op het verkooppunt worden 
geïnformeerd over hun rechten.

Or.de
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Motivering

Aangezien informatieverschaffing aan de consument met betrekking tot diens rechten met 
grote waarschijnlijkheid een verantwoordelijkheid van de handelaar wordt, moet deze, net als 
de lidstaten,  die verantwoordelijk zijn voor de omzetting van de richtlijn in nationaal recht, 
betrokken worden bij het besluit over de middelen die hiervoor het meest geëigend en voor de 
hand liggend zijn.

Amendement 394
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) De Europese Commissie zal nagaan 
wat de meest geëigende manier is om 
ervoor te zorgen dat alle consumenten op 
het verkooppunt worden geïnformeerd over 
hun rechten.

(60) De Europese Commissie zal nagaan 
wat de meest geëigende manier is om 
ervoor te zorgen dat alle consumenten op 
het verkooppunt of op enige andere locatie 
op enigerlei wijze worden geïnformeerd 
over hun rechten.

Or.el

Amendement 395
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Deze richtlijn moet opnieuw worden 
bezien wanneer belemmeringen van het 
functioneren van de interne markt worden 
gesignaleerd. De toetsing zou kunnen 
leiden tot een voorstel van de Commissie 
tot wijziging van deze richtlijn, die zou 
kunnen bestaan in wijzigingen van andere 
regelgeving inzake 
consumentenbescherming, als afspiegeling 
van de toezegging die de Commissie in het 
kader van haar strategie voor het 
consumentenbeleid heeft gedaan om het 
acquis opnieuw te bezien teneinde een 

(63) Deze richtlijn moet opnieuw worden 
bezien wanneer problemen op het vlak van 
de bescherming van de consument en/of 
belemmeringen van het functioneren van 
de interne markt worden gesignaleerd. De 
toetsing zou kunnen leiden tot een voorstel 
van de Commissie tot wijziging van deze 
richtlijn, die zou kunnen bestaan in 
wijzigingen van andere regelgeving inzake 
consumentenbescherming, als afspiegeling 
van de toezegging die de Commissie in het 
kader van haar strategie voor het 
consumentenbeleid heeft gedaan om het 
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hoog gemeenschappelijk niveau van 
consumentenbescherming tot stand te 
brengen.

acquis opnieuw te bezien teneinde een 
hoog gemeenschappelijk niveau van 
consumentenbescherming tot stand te 
brengen.

Or.el

Amendement 396
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Daar de doelstellingen van deze 
richtlijn niet voldoende door de lidstaten 
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
beter door de Gemeenschap kunnen 
worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap, overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan wat nodig is 
om de belemmeringen voor de interne 
markt te verwijderen en een hoog niveau 
van consumentenbescherming tot stand te 
brengen.

(65) Daar de doelstellingen van deze 
richtlijn niet voldoende door de lidstaten 
alleen kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve in bepaalde gevallen beter door 
de Gemeenschap kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan wat nodig is 
om de belemmeringen voor de interne 
markt te verwijderen en een hoog niveau 
van consumentenbescherming tot stand te 
brengen.

Or.el

Amendement 397
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van deze richtlijn is om bij te 
dragen aan de goede werking van de 
interne markt en om een hoog niveau van 
consumentenbescherming tot stand te 

Het doel van deze richtlijn is een hoog 
niveau van consumentenbescherming tot 
stand te brengen en bij te dragen aan de 
goede werking van de interne markt, door 
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brengen door bepaalde aspecten van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake 
consumentenovereenkomsten te 
harmoniseren.

bepaalde aspecten van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake 
consumentenovereenkomsten te 
harmoniseren.

Or.fr

Amendement 398
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van deze richtlijn is om bij te 
dragen aan de goede werking van de 
interne markt en om een hoog niveau van 
consumentenbescherming tot stand te 
brengen door bepaalde aspecten van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake 
consumentenovereenkomsten te 
harmoniseren.

Het doel van deze richtlijn is om een hoger 
niveau van consumentenbescherming tot 
stand te brengen door het vertrouwen van 
de consument in de interne markt te 
vergroten. Tevens moet de vervanging van 
vier bestaande richtlijnen door één 
richtlijn tot een verduidelijking van de 
rechten van consumenten bijdragen. 
Bovendien moeten bepaalde aspecten van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake 
consumentenovereenkomsten onderling 
worden aangepast.

Or.en

Amendement 399
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van deze richtlijn is om bij te 
dragen aan de goede werking van de 
interne markt en om een hoog niveau van 
consumentenbescherming tot stand te 
brengen door bepaalde aspecten van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 

Het doel van deze richtlijn is om bij te 
dragen aan de goede werking van de 
interne markt en om een hoog niveau van 
consumentenbescherming tot stand te 
brengen door bepaalde aspecten van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
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bepalingen van de lidstaten inzake 
consumentenovereenkomsten te 
harmoniseren.

bepalingen van de lidstaten inzake 
consumentenovereenkomsten te 
harmoniseren.

Or.de

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement 400
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van deze richtlijn is om bij te 
dragen aan de goede werking van de 
interne markt en om een hoog niveau van 
consumentenbescherming tot stand te 
brengen door bepaalde aspecten van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake 
consumentenovereenkomsten te 
harmoniseren.

Het doel van deze richtlijn is een hoog 
niveau van consumentenbescherming tot 
stand te brengen en bij te dragen aan de 
goede werking van de interne markt door 
bepaalde aspecten van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake 
consumentenovereenkomsten te 
harmoniseren.

Or.en

Motivering

Het allerbelangrijkste doel van de richtlijn is een hoog niveau van consumentenbescherming 
tot stand te brengen.

Amendement 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Article 1a
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De lidstaten mogen in hun nationale recht 
geen bepalingen invoeren of handhaven 
die afwijken van de in dit hoofdstuk 
opgenomen bepalingen, hetgeen ook geldt 
voor meer of minder strenge bepalingen 
die een ander niveau van 
consumentenbescherming moeten 
waarborgen.

Or.fr

Motivering

De definities moeten zoveel mogelijk worden geharmoniseerd zodat het bedrijfsleven meer 
rechtszekerheid wordt geboden.

Amendement 402
Kerstin Westphal

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "consument": iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit vallen;

(1) "consument": iedere natuurlijke 
persoon die bij juridische transacties
handelt voor doeleinden die buiten zijn 
zelfstandige of beroepsactiviteit vallen;

Or.de

Motivering

Het begrip juridische transactie is ruimer als 'onder deze richtlijn vallende overeenkomsten', 
aangezien het niet alleen betrekking heeft op situaties waarbij twee partijen zijn betrokken, 
maar ook op situaties waarin sprake is van eenzijdig handelen.

Amendement 403
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "consument": iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit vallen;

(1) a) "consument": iedere natuurlijke
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die voornamelijk buiten zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

b) De lidstaten kunnen de toepassing van 
de voorschriften van deze richtlijn 
handhaven of uitbreiden met betrekking 
tot rechtspersonen of natuurlijke 
personen die geen “consument” zijn in de 
betekenis van punt a).

Or.en

Motivering

De definitie van “consument” dient, zoals al het geval is in diverse lidstaten, te gelden voor 
situaties waarin een consument deels voor persoonlijke en deels voor professionele 
doeleinden (gemengde doeleinden) een artikel koopt of een overeenkomst voor het verlenen 
van een dienst sluit, en ook voor personen of entiteiten die zich, wat hun gebrekkige 
onderhandelingspositie en expertise betreft, in een vergelijkbare situatie als een consument 
bevinden.

Amendement 404
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) ”consument”: iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit vallen;

(1) "consument": iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten primair handelt 
voor doeleinden die geen verband houden 
met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit;

De lidstaten behouden de mogelijkheid de 
toepassing van de bepalingen van deze 
richtlijn uit te breiden tot natuurlijke 
personen of rechtspersonen die geen 
consument zijn in de zin van deze 
richtlijn;
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Or.fr

Motivering

De definitie van consument moet ook situaties omvatten waarin een consument deels voor 
persoonlijk gebruik en deels voor professioneel gebruik een goed koopt of dienst bestelt. 
Menige lidstaat heeft er trouwens vor gekozen de consumentenbeschermingsregelingen ook 
voor andere rechtssubjecten te laten gelden (NGO’s, kleine ondernemingen enz.) en die 
mogelijkheid moet ook blijven bestaan.

Amendement 405
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "consument": iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit vallen;

(1) "consument": iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die voornamelijk buiten zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

De lidstaten kunnen de toepassing van de 
voorschriften van deze richtlijn 
handhaven of uitbreiden met betrekking 
tot rechtspersonen of natuurlijke 
personen die geen “consument” zijn in de 
betekenis van het vorige lid.

Or.en

Amendement 406
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "consumenten": iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit vallen;

1) "consumenten": iedere natuurlijke of 
rechtspersoon voor wie de goederen of 
diensten die op de markt worden 
aangeboden, bestemd zijn, of die van 
dergelijke goederen of diensten gebruik 
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maakt wanneer hij er de 
eindbestemmeling van is. Een consument 
is ook elke ontvanger van 
reclameboodschappen.
De lidstaten mogen in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen handhaven of 
invoeren die afwijken van de bepalingen
in dit artikel, met inbegrip van meer of 
minder strikte bepalingen die een ander 
niveau van consumentenbescherming 
moeten waarborgen.

Or.el

Amendement 407
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "consument": iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit vallen;

(1) "consument": iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die voornamelijk buiten zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

De lidstaten kunnen de toepassing van de 
voorschriften van deze richtlijn 
handhaven of uitbreiden met betrekking 
tot rechtspersonen of natuurlijke 
personen die geen “consument” zijn in de 
betekenis van het vorige lid.

Or.en

Amendement 408
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "consument": iedere natuurlijke (1) "consument": iedere natuurlijke 
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persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit vallen;

persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die voornamelijk buiten zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

De lidstaten kunnen de toepassing van de 
voorschriften van deze richtlijn 
handhaven of uitbreiden met betrekking 
tot rechtspersonen of natuurlijke 
personen die geen “consument” zijn in de 
betekenis van het vorige lid.

Or.en

Motivering

The definition proposed by the Commission does not encompass situations in which a 
consumer buys a good or a service partly for personal and partly for professional purposes 
(mixed purpose). Therefore the Commission’s proposed text would have the result that a 
person who buys, for instance, a computer for mixed purposes (he works with it but also plays 
games or watches films on it) will not be considered a consumer and thus will not receive the 
protection provided by consumer legislation. The extension of consumer protection rules to 
such kind of “mixed purpose” contracts is however a reality in a number of member states 
(DE, DK, FI, SE, Norway). The Draft Common Frame of Reference (DCFR)1 does indeed 
broaden the protection to such “mixed purpose” transaction. In addition, many Member 
States currently extend consumer protection rules to other persons or entities that are in a 
similar position as consumers in terms of lack of bargaining power and expertise (NGOs, 
start up business etc). It is important to ensure that MS can maintain this under the proposed 
directive.

Amendement 409
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "consument": iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit vallen;

(1) "consument": iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die voornamelijk buiten zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

Or.en
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Amendement 410
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "consument": iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit vallen;

(1) "consument": iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten niet handelt in 
het kader van de uitoefening van zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit;

Or.de

Motivering

De eigenschap van 'consument' moet niet dan al voorhanden zijn wanneer de overeenkomst 
enigerlei band heeft met de bedrijfs- of beroepsactiviteit. Voorbeeld: de koop van 
beroepskleding of de met privégeld gefinancierde aanschaf van een koffiemachine voor het 
kantoor. Vandaar dat zowel in de definitie van consument, als van handelaar de formuliering 
'voor doeleinden die' vervangen moet worden door 'in het kader van de uitoefening'.

Amendement 411
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) “kwetsbare consument”: een 
consument die bijzonder kwetsbaar is voor 
een commerciële praktijk of een 
onderliggend product wegens onder meer 
zijn of haar geestelijke of lichamelijke 
zwakte, leeftijd of lichtgelovigheid, die 
zich zodanig manifesteren dat van de 
handelaar redelijkerwijs verwacht kan 
worden dat hem dit is opgevallen;

Or.en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de specifieke behoeften van kwetsbare consumenten.
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Amendement 412
Kerstin Westphal

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "handelaar": iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die in onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die betrekking hebben op zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit, alsook 
degene die in naam van of voor rekenschap 
van een handelaar optreedt;

(2) "handelaar": iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die in onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die betrekking hebben op zijn 
zelfstandige of beroepsactiviteit, alsook 
degene die in naam van of voor rekenschap 
van een handelaar optreedt;

Or.de

(Zie artikel 2, lid 1).

Motivering

Veel ambachtsbedrijven zijn zelfstandigen; het onderscheid tussen zelfstandige en niet-
zelfstandige is duidelijker dan het gebruik van de definitie 'bedrijfs-', aangezien daaronder 
ook de vrije beroepen zouden kunnen vallen, die niet noodzakelijkerwijs ambachtsbedrijven 
zijn.

Amendement 413
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "handelaar": iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die in onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die betrekking hebben op zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit, alsook 
degene die in naam van of voor 
rekenschap van een handelaar optreedt;

(2) "handelaar": iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon en iedere in het kader 
van zijn publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke beroepsactiviteit 
namens of voor rekenschap van een 
handelaar optredende persoon die in 
onder deze richtlijn vallende 
overeenkomsten handelt voor doeleinden 
die betrekking hebben op zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit, zelfs al heeft betrokkene 



PE450.954v01-00 130/251 AM\836026NL.doc

NL

daarmee geen winstoogmerk;

Or.en

Motivering

De definitie van “handelaar” moet ook voor overheidsorganen gelden.

Amendement 414
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) ”handelaar”: iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die in onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die betrekking hebben op zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit, alsook 
degene die in naam van of voor rekenschap 
van een handelaar optreedt;

(2) »handelaar »: "handelaar": iedere 
natuurlijke persoon of publiek- dan wel 
privaatrechtelijke rechtspersoon die in 
onder deze richtlijn vallende 
overeenkomsten handelt voor doeleinden 
die betrekking hebben op zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit, alsook degene die in 
naam van of voor rekenschap van een 
handelaar optreedt;

Or.fr

Amendement 415
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "handelaar": iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die in onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die betrekking hebben op zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit, alsook 
degene die in naam van of voor rekenschap 
van een handelaar optreedt;

(2) "handelaar": iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die in onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten in het kader van 
zijn publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke beroepsactiviteit handelt 
voor doeleinden die betrekking hebben op 
zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, alsook 
degene die in naam van of voor rekenschap 
van een handelaar optreedt;
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Or.en

Amendement 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "handelaar": iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die in onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die betrekking hebben op zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit, alsook 
degene die in naam van of voor 
rekenschap van een handelaar optreedt;

(2) "handelaar": iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die in onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die betrekking hebben op zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit, ook wanneer 
deze tot het publiekrechtelijke domein 
behoort;

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 35.

Amendement 417
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "handelaar": iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die in onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die betrekking hebben op zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit, alsook 
degene die in naam van of voor rekenschap 
van een handelaar optreedt;

(2) "handelaar": iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon en iedere in het kader 
van zijn publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke beroepsactiviteit 
namens of voor rekenschap van een 
handelaar optredende persoon die in 
onder deze richtlijn vallende 
overeenkomsten handelt voor doeleinden 
die betrekking hebben op zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit, zelfs al heeft betrokkene 
daarmee geen winstoogmerk;

Or.en
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Motivering

In tegenstelling tot de bestaande richtlijn inzake oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten en de richtlijn betreffende de verkoop op afstand van financiële 
diensten  lijkt het voorstel overheidsorganen niet onder de definitie van “handelaar” te laten 
vallen. Het DCFR maakt daarentegen duidelijk dat overheidsorganen ook voor “handelaar” 
kunnen doorgaan en dat de kwestie van het winstoogmerk niet relevant is. 

Amendement 418
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "handelaar": iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die in onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die betrekking hebben op zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit, alsook 
degene die in naam van of voor 
rekenschap van een handelaar optreedt;

(2) "handelaar": iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die in onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt in het 
kader van de uitoefening van zijn bedrijfs-
of beroepsactiviteit;

Or.de

Motivering

De eigenschap van 'consument' moet niet dan al voorhanden zijn wanneer de overeenkomst 
enigerlei band heeft met de bedrijfs- of beroepsactiviteit. Voorbeeld: de koop van 
beroepskleding of de met privégeld gefinancierde aanschaf van een koffiemachine voor het 
kantoor. Vandaar dat zowel in de definitie van consument, als van handelaar de formuliering 
'voor doeleinden die' vervangen moet worden door 'in het kader van de uitoefening'.

Amendement 419
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "goed": elke roerende lichamelijke 
zaak, met uitzondering van zaken die 
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executoriaal of anderszins gerechtelijk 
worden verkocht. Als goederen in de zin 
van de richtlijn gelden ook water en gas 
wanneer deze in beperkte volumes of in 
een welbepaald volume te koop worden 
aangeboden;

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 36. Zie het amendement op artikel 2, lid 4.

Amendement 420
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 2 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) "dienst": elke verrichting van 
werkzaamheden of andere diensten van 
om het even welke aard door de handelaar 
voor de consument tegen betaling;

Or.de

Amendement 421
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) ”verkoopovereenkomst”: iedere 
overeenkomst betreffende de verkoop van 
goederen door een handelaar aan een 
consument, met inbegrip van 
overeenkomsten met een gemengd doel 
die zowel goederen als diensten betreffen;

(3) « verkoopovereenkomst »: iedere 
overeenkomst strekkende tot overdracht 
van de eigendom over een goed, hetzij 
onmiddellijk bij de sluiting van de 
overeenkomst hetzij op een later tijdstip, 
waarbij de handelaar zich verbindt het 
goed aan de consument te leveren, en de 
consument zich verbindt tot betaling van 



PE450.954v01-00 134/251 AM\836026NL.doc

NL

de prijs;  

Or.fr

Amendement 422
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "verkoopovereenkomst": iedere 
overeenkomst betreffende de verkoop van 
goederen door een handelaar aan een 
consument, met inbegrip van 
overeenkomsten met een gemengd doel 
die zowel goederen als diensten betreffen;

(3) "verkoopovereenkomst": iedere 
overeenkomst waarmee een handelaar, in 
overeenstemming met de toepasselijke 
nationale bepalingen, de eigendom van 
een product overdraagt aan een consument 
of zich ertoe verplicht de eigendom van 
een product aan een consument over te 
dragen, en waarmee de consument zich 
verplicht tot het betalen van de prijs. Als 
verkoopovereenkomst in de zin van deze 
richtlijn gelden ook overeenkomsten voor 
de levering van goederen die nog 
vervaardigd of geproduceerd moeten 
worden;

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 38. Voor wat artikel 2, lid 3, tweede zin 
betreft, zie het amendement op artikel 21, lid 2; voor het overige is de tekst slechts licht 
gewijzigd.

Amendement 423
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "verkoopovereenkomst": iedere (3) "verkoopovereenkomst": iedere 
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overeenkomst betreffende de verkoop van 
goederen door een handelaar aan een 
consument, met inbegrip van 
overeenkomsten met een gemengd doel die 
zowel goederen als diensten betreffen;

overeenkomst betreffende de verkoop van 
goederen en diensten door een handelaar
aan een consument, met inbegrip van 
overeenkomsten met een gemengd doel die 
zowel goederen als diensten betreffen;

Or.en

Motivering

Schadeloosstellingsregelingen die vereist zijn voor dienstverlening verschillen van die voor 
de verkoop van goederen. Daarom moet een uitgebreide, op de toekomst voorbereide 
principiële kaderrichtlijn betrekking hebben op alle soorten “verkoopovereenkomsten”, ook 
die voor diensten.

Amendement 424
Kerstin Westphal

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 –inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "goederen": alle roerende lichamelijke 
zaken, behalve:

(4) "goederen": alle roerende lichamelijke 
zaken ongeacht hun toestand, ook die 
welke niet in een bepaald aantal, een 
bepaalde omvang of gewicht worden 
verhandeld, en digitale producten

Or.de

Motivering

Door de invoeging van digitale producten komt ook de handel in software duidelijker onder 
het toepassingsgebied van deze richtlijn te vallen en wordt het toepassingsgebied uitgebreid 
met het kooprecht.

Amendement 425
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 –inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "goederen": alle roerende lichamelijke 
zaken, behalve:

(4) “goederen”: alle lichamelijke of 
immateriële  zaken, met inbegrip van 
water, gas en elektriciteit, maar behalve 
goederen die executoriaal of anderszins 
gerechtelijk worden verkocht.

Or.en

Motivering

De definite van “goederen” moet ook betrekking hebben op immateriële zaken als producten 
met een digitale content (software, muziek, enz.). Verder moeten gas, water en elektriciteit 
worden opgenomen omdat uitsluiting daarvan niet haalbaar is in een situatie waarin 
traditionele overheidsmonopolies worden ontmanteld, terwijl particuliere ondernemingen 
zich op deze markten begeven.

Amendement 426
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 –inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) ”goederen”: alle roerende lichamelijke
zaken, behalve:

(4) »goederen »: alle roerende zaken, 
zowel
- onlichamelijke zaken, waarbij de 
consument de mogelijkheid verwerft het 
goed permanent, of op eendere wijze als 
een goed dat hij fysiek bezit, te gebruiken, 
- als lichamelijke zaken, behalve:

Or.fr

Amendement 427
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 –inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "goederen": alle roerende lichamelijke 
zaken, behalve:

(4) "goederen": alle roerende lichamelijke 
en immateriële zaken, behalve:

Or.en

Amendement 428
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 –inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "goederen": alle roerende lichamelijke 
zaken, behalve:

(4) “goederen”: alle lichamelijke of 
immateriële  zaken, met inbegrip van 
water, gas en elektriciteit, maar behalve 
goederen die executoriaal of anderszins 
gerechtelijk worden verkocht.

Or.en

Amendement 429
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 –inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "goederen": alle roerende lichamelijke 
zaken, behalve:

(4) "goederen": alle roerende lichamelijke 
of immateriële zaken, behalve:

Or.en

Motivering

De definitie van “goederen” moet ook immateriële zaken omvatten, zodat de bepalingen 
betreffende waarborgen in verband met een gebrek aan overeenstemming ook voor producten 
met een digitale content kunnen worden toegepast. Het downloaden van de meeste digitale 
producten die op permanente basis gebruikt gaan worden, is een eenmalige transactie tegen 
betaling waarbij de consument digitale bestanden voor permanent gebruik ontvangt. De vorm 
waarin een product wordt gepresenteerd of aangekocht, dient wat de 
consumentenbescherming betreft geen rol te spelen: de consument moet zowel online als 
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offline dezelfde bescherming hebben.

Amendement 430
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 –inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "goederen": alle roerende lichamelijke 
zaken, behalve:

(4) “goederen”: alle lichamelijke of 
immateriële  zaken, met inbegrip van 
water, gas en elektriciteit, maar behalve 
goederen die executoriaal of anderszins 
gerechtelijk worden verkocht.

Or.en

Amendement 431
Kerstin Westphal

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) goederen die executoriaal of anderszins 
gerechtelijk worden verkocht;

Schrappen

Or.de

Amendement 432
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) goederen die executoriaal of 
anderszins gerechtelijk worden verkocht;

Schrappen

Or.en
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Amendement 433
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) goederen die executoriaal of 
anderszins gerechtelijk worden verkocht;

Schrappen

Or.en

Amendement 434
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) goederen die executoriaal of 
anderszins gerechtelijk worden verkocht;

Schrappen

Or.en

Amendement 435
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) goederen die executoriaal of 
anderszins gerechtelijk worden verkocht;

Schrappen

Or.en

Amendement 436
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) water en gas die niet marktklaar zijn 
gemaakt in een bepaald volume of in een 
bepaalde hoeveelheid;

Schrappen

Or.en

Motivering

Water en gas moeten worden opgenomen omdat uitsluiting daarvan niet haalbaar is in een 
situatie waarin traditionele overheidsmonopolies worden ontmanteld, terwijl particuliere 
ondernemingen zich op deze markten begeven.

Amendement 437
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) water en gas die niet marktklaar zijn 
gemaakt in een bepaald volume of in een 
bepaalde hoeveelheid;

Schrappen

Or.en

Amendement 438
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) water en gas die niet marktklaar zijn 
gemaakt in een bepaald volume of in een 
bepaalde hoeveelheid;

Schrappen

Or.en
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Amendement 439
Kerstin Westphal

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) elektriciteit; Schrappen

Or.de

Amendement 440
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) elektriciteit; Schrappen

Or.en

Motivering

Elektriciteit moet worden opgenomen omdat uitsluiting daarvan niet haalbaar is in een 
situatie waarin traditionele overheidsmonopolies worden ontmanteld, terwijl particuliere 
ondernemingen zich op deze markten begeven.

Amendement 441
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) elektriciteit; Schrappen

Or.en
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Amendement 442
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) elektriciteit; Schrappen

Or.en

Amendement 443
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) elektriciteit; Schrappen

Or.en

Amendement 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "dienstenovereenkomst" iedere andere 
overeenkomst dan een 
verkoopovereenkomst, waarbij de 
handelaar de consument een dienst levert;

Schrappen

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 40.
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Amendement 445
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) ”dienstenovereenkomst” iedere andere
overeenkomst dan een 
verkoopovereenkomst, waarbij de
handelaar de consument een dienst levert;

(5) ”dienstenovereenkomst” iedere 
overeenkomst strekkende tot verrichting, 
door de handelaar, van een dienst ten 
behoeve van de consument ;

Or.fr

Motivering

De omschrijving ‘iedere andere overeenkomst dan verkoopovereenkomst’ is te ruim.  
Redactionele vereenvoudiging en verduidelijking.

Amendement 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "gemengde overeenkomst": elke 
overeenkomst die zowel elementen 
betreffende de verrichting van diensten, 
als elementen betreffende de levering van 
goederen bevat;

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 41.

Amendement 447
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "leveringsovereenkomst": 
verkoop- en 
dienstverleningsovereenkomst voor de 
levering van gas en water, voorzover deze 
niet in beperkte volumes of in een 
welbepaald volume te koop worden 
aangeboden, en voor de levering van 
elektriciteit;

Or.de

Motivering

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Amendement 448
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "overeenkomst op afstand": iedere 
verkoop- of dienstenovereenkomst waarbij 
de handelaar, vóór de sluiting van de 
overeenkomst, uitsluitend gebruik maakt 
van een of meer technieken voor 
communicatie op afstand;

(6) "overeenkomst op afstand": iedere 
verkoop- of dienstenovereenkomst waarbij 
de handelaar, ten behoeve van de sluiting  
van of het geven van de aanzet  tot de 
overeenkomst, uitsluitend gebruik maakt 
van een of meer technieken voor 
communicatie op afstand;

Or.en

Motivering

Ter verduidelijking moet worden vermeld dat ook het geven van de aanzet tot een 
overeenkomst als overeenkomst op afstand wordt beschouwd (bij voorbeeld: als iemand een 
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product telefonisch bestelt, en het later in de winkel afhaalt).

Amendement 449
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) ”overeenkomst op afstand”: iedere 
verkoop- of dienstenovereenkomst waarbij 
de handelaar, vóór de sluiting van de 
overeenkomst, uitsluitend gebruik maakt 
van een of meer technieken voor 
communicatie op afstand;

(6) ”overeenkomst op afstand” iedere 
verkoop- of dienstenovereenkomst tussen 
een handelaar en een consument  zonder 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van 
handelaar en consument, die voor sluiting 
van deze overeenkomst uitsluitend gebruik 
maken van een of meer technieken voor 
communicatie op afstand;

Or.fr

Amendement 450
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "overeenkomst op afstand": iedere 
verkoop- of dienstenovereenkomst waarbij 
de handelaar, vóór de sluiting van de 
overeenkomst, uitsluitend gebruik maakt
van een of meer technieken voor 
communicatie op afstand;

(6) "overeenkomst op afstand": iedere 
tussen een handelaar en een consument 
gesloten overeenkomst betreffende de 
verkoop van goederen of de levering van 
diensten die in het kader van een voor 
verkoop op afstand georganiseerd 
verkoop- resp. dienstverleningssysteem 
wordt gesloten, waarbij de handelaar en de 
consument niet beide fysiek aanwezig zijn, 
maar uitsluitend gebruik maken van een of 
meer technieken voor communicatie op 
afstand;

Or.de
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Motivering

Het sluiten van de overeenkomst moet niet alleen zonder persoonlijk contact en uitsluitend 
met gebruikmaking van technieken voor communicatie op afstand hebben plaatsgevonden, 
maar ook zonder persoonlijk advies vooraf. Het sluiten van een overeenkomst zelf vindt zeer 
vaak zonder fysieke aanwezigheid en met gebruikmaking van technieken voor communicatie 
op afstand plaats.

Amendement 451
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "overeenkomst op afstand": iedere 
verkoop- of dienstenovereenkomst waarbij 
de handelaar, vóór de sluiting van de 
overeenkomst, uitsluitend gebruik maakt
van een of meer technieken voor 
communicatie op afstand;

(6) "overeenkomst op afstand": iedere 
tussen een handelaar en een consument 
gesloten overeenkomst betreffende de 
verkoop van goederen of de levering van 
diensten die in het kader van een verkoop-
resp. dienstverleningssysteem voor 
verkoop op afstand wordt gesloten,
waarbij de handelaar en de consument niet 
beiden fysiek aanwezig zijn, maar
uitsluitend gebruik maken van een of meer 
technieken voor communicatie op afstand; 

Or.en

Amendement 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "techniek voor communicatie op 
afstand": ieder middel dat, zonder 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van 
handelaar en consument kan worden 
gebruikt voor de sluiting van de 
overeenkomst tussen deze partijen;

(7) "techniek voor communicatie op 
afstand": ieder middel dat, zonder 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van 
handelaar en consument kan worden 
gebruikt in het kader van de sluiting van 
de overeenkomst tussen deze partijen;
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Or.de

Motivering

De definitie moet gepreciseerd worden om aan te geven dar het erom gaat dat de technieken 
voor communicatie op afstand worden gebruikt in het kader van de sluiting van een 
overeenkomst en om er rekening mee te houden dat bij verkoop op afstand de overeenkomst 
vaak in hand wordt gesteld op het moment van de levering.

Amendement 453
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 –inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) "buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst":

8) "buiten vaste verkoopruimten gesloten 
overeenkomst":
(Deze wijziging geldt voor de hele tekst.)

Or.cs

Motivering

Ik stel voor overal in de tekst het woord 'vaste' in te voegen voor 'verkoopruimten'. Dit 
voorkomt de gangbare praktijk van het bij de bevoegde autoriteiten opgeven van een 
verkoopruimte die evenwel alleen voor een specifieke actie wordt gebruikt (bijv. in 
restaurants of op excursieschepen, of  wanneer goederen worden aangeboden in de hal van 
winkelcentra).

Amendement 454
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 –inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst":

(8) "buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst": iedere tussen een 
handelaar en een consument gesloten 
overeenkomst betreffende de verkoop van 
goederen of de levering van diensten,
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a) die in gelijktijdige fysieke aanwezigheid 
van de consument en de handelaar buiten 
verkoopruimten wordt gesloten of 
waarvoor de consument een aanbod heeft 
gedaan onder dezelfde omstandigheden, 
tenzij de consument zelf contact met de 
handelaar heeft opgenomen met het oog 
op de sluiting van de overeenkomst, of
b) die in gelijke fyssieke aanwezigheid van 
de consument en de handelaar in de 
verkoopruimten wordt gesloten of 
waarvoor de consument in de 
verkoopruimten een aanbod heeft gedaan, 
nadat de consument er op straat in een 
persoonlijk en individueel contact toe is 
overgehaald naar de verkoopruimten te 
komen, of 
c) die tijdens een op afzetbevordering en 
de verkoop van goederen gericht en door 
de handelaar of een derde die met hem 
samenwerkt geïnitieerde excursie in
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
consument en de handelaar in de 
verkoopruimten van de laatste wordt 
gesloten of waarvoor de consument onder 
dezelfde omstandigheden een aanbod 
heeft gedaan.

Or.de

Motivering

Een uitzondering op het beginsel dat overeenkomsten moeten worden gerespecteerd (in de 
vorm van een herroepingsrecht), kan alleen wanneer daarvoor een voldoende sterke 
rechtvaardiging bestaat, zoals bijvoorbeeld in het geval van een verrassingssituatie, 
bijvoorbeeld een ongevraagd bezoek in de woning van de consument of het aanspreken van de 
consument op straat. Wanneer de consument de handelaar zelf uitnodigt, respectievelijk het 
initiatief tot de transactie neemt, is van zo'n verrassingssituatie geen sprake.

Amendement 455
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 –inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst":

(8) "buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst": iedere tussen een 
handelaar en een consument gesloten 
overeenkomst betreffende de verkoop van 
goederen of de levering van diensten,

Or.de

Amendement 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 –inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst":

(8) "buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst": iedere tussen een 
handelaar en een consument gesloten 
overeenkomst betreffende de verkoop van 
goederen of de levering van diensten:

Or.en

Amendement 457
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die buiten 
verkoopruimten wordt gesloten in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument, of iedere 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
waarvoor de consument een aanbod heeft 
gedaan onder dezelfde omstandigheden; 
of

(a) Iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die buiten 
verkoopruimten wordt gesloten in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument, ook indien de 
consument daaraan voorafgaande een 
aanbod heeft gedaan; of

Or.fr



PE450.954v01-00 150/251 AM\836026NL.doc

NL

Motivering

Redactionele vereenvoudiging en verduidelijking.

Amendement 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die buiten 
verkoopruimten wordt gesloten in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument, of iedere 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
waarvoor de consument een aanbod heeft 
gedaan onder dezelfde omstandigheden;
of

(a) Iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die buiten 
verkoopruimten wordt gesloten in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument, ook indien de 
consument daaraan voorafgaande een 
aanbod heeft gedaan;

Or.fr

Motivering

Vereenvoudiging van het voorstel van de Commissie.

Amendement 459
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die buiten 
verkoopruimten wordt gesloten in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument, of iedere 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
waarvoor de consument een aanbod heeft 
gedaan onder dezelfde omstandigheden, of

(a) die buiten verkoopruimten wordt 
gesloten in gelijktijdige fysieke 
aanwezigheid van de handelaar en de 
consument, of iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst waarvoor de 
consument een aanbod heeft gedaan onder 
dezelfde omstandigheden, of
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Or.de

Motivering

Vervanging van de vorige versie van artikel 2, lid 8, letter a). Voor het overige blijft het 
vorige amendement 44 overeind.

Amendement 460
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die buiten 
verkoopruimten wordt gesloten in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument, of iedere 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
waarvoor de consument een aanbod heeft 
gedaan onder dezelfde omstandigheden, 
of

(a) Iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst  die tijdens een 
door de handelaar buiten diens 
verkoopruimten georganiseerde excursie
wordt gesloten, of tijdens een bezoek van 
de handelaar aan het huis van de 
consument, of aan dat van een andere 
consument, of aan de arbeidsplaats van de 
consument, indien het bezoek niet 
plaatsvindt op uitdrukkelijk verzoek van 
de consument.

Or.en

Motivering

The extension of the rules for door-to-door sales to all contracts concluded away from 
business premises is not appropriate. The special situation consumers face when negotiating 
with a salesman door-to-door or within their own home cannot be applied to every business 
contact in the public arena and/or away from business premises. This extension of the scope 
and the associated information and formal requirements would especially burden the street 
sale of individual magazines and newspapers. Against this background the current definition 
of ‘off-premises contracts’ in the Doorstep Selling Directive should be maintained.

Amendement 461
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die buiten 
verkoopruimten wordt gesloten in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument, of iedere 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
waarvoor de consument een aanbod heeft 
gedaan onder dezelfde omstandigheden, 
of

(a) Iedere overeenkomst tussen een 
handelaar en een consument betreffende 
de verkoop van een goed of de levering 
van een dienst waarvan de sluiting het 
gevolg is van onderhandelingen, op 
initiatief van de handelaar of door hem 
gevoerd, buiten de verkoopruimten of in 
het kader van een vrijetijdsmanifestatie, 
tussen de handelaar en de consument in 
diens fysieke aanwezigheid;

Or.de

Motivering

Die Definition beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat.
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Amendement 462
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die buiten 
verkoopruimten wordt gesloten in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument, of iedere 
verkoop- of dienstenovereenkomst
waarvoor de consument een aanbod heeft 
gedaan onder dezelfde omstandigheden, of

(a) die buiten verkoopruimten in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument in een van de 
volgende situaties wordt gesloten of 
waarvoor de consument een aanbod heeft 
gedaan onder dezelfde omstandigheden:

Or.de
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Amendement 463
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die buiten 
verkoopruimten wordt gesloten in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument, of iedere 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
waarvoor de consument een aanbod heeft 
gedaan onder dezelfde omstandigheden, 
of

(a) Iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die buiten 
verkoopruimten in gelijktijdige fysieke 
aanwezigheid van de handelaar en de 
consument op de arbeidsplaats van de 
consument of in zijn woning of de woning 
van een andere consument wordt gesloten, 
tenzij het bezoek niet op uitdrukkelijk 
verzoek van de consument plaatsvindt. 
Hiervan zijn uitgesloten overeenkomsten 
die overeenkomstig nationale bepalingen 
worden bekrachtigd met medewerking van 
een publieke functionaris, die wettelijk 
gehouden is onafhankelijk en onpartijdig 
te zijn en die er middels het geven van 
alomvattende juridisch advies voor zorgt 
dat de consument de overeenkomst pas na 
ampel beraad en met kennis van de 
juridische draagwijdte ervan sluit;

Or.de

Amendement 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die buiten 
verkoopruimten wordt gesloten in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument, of iedere 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
waarvoor de consument een aanbod heeft 
gedaan onder dezelfde omstandigheden,
of

(a) die buiten verkoopruimten wordt 
gesloten in gelijktijdige fysieke 
aanwezigheid van de handelaar en de 
consument, tenzij de consument zelf het 
commerciële contact met de handelaar of 
diens agent tot stand heeft gebracht 
teneinde de overeenkomst te sluiten, of
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Or.en

Amendement 465
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die buiten 
verkoopruimten wordt gesloten in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument, of iedere 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
waarvoor de consument een aanbod heeft 
gedaan onder dezelfde omstandigheden, 
of

(a) iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die wordt gesloten:

- tijdens een door de handelaar buiten 
diens verkoopruimten georganiseerde 
excursie, of
- tijdens een bezoek van de handelaar aan 
het huis van de consument, of aan dat van 
een andere consument, of aan de 
arbeidsplaats van de consument, indien 
het bezoek niet plaatsvindt op 
uitdrukkelijk verzoek van de consument.

Or.en

Motivering

Deze definitie (art. 2, lid 1, punt 8, letters a, b, c en d) zouden renovaties en andere, 
soortgelijke diensten, waarbij een consument een handelaar thuis uitnodigt voor de 
kostenraming en planning van een renovatie en de overeenkomst daar wordt gesloten, 
uitsluiten van de definitie van “buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst”. Het zou 
onredelijk zijn als hier herroepingsrechten enz, zouden gelden die in andere gevallen bij 
buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten van toepassing zouden zijn.

Amendement 466
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter a – letter i (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) op de arbeidsplaats van de consument 
of in een privéwoning, tenzij de 
consument de handelaar op eigen 
initiatief eerst heeft uitgenodigd

Or.de

Amendement 467
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter a – letter ii (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) in het kader van een door de handelaar 
of een derde georganiseerde 
vrijetijdsmanifestatie die in ieder geval 
ook in het belang van de handelaar is, of

Or.de

Amendement 468
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter a – letter iii (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) in vervoermiddelen of in voor iedereen 
toegankelijke vervoerruimten

Or.de

Amendement 469
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter a – letter i (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) "Alledaagse transacties"
verkoop- of dienstenovereenkomsten 
waarbij de prestatie in de regel direct na 
sluiting van de overeenkomst wordt 
geleverd.

Or.de

Amendement 470
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die gesloten wordt 
in verkoopruimten maar waarover buiten 
verkoopruimten onderhandeld is, in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument;

Schrappen

Or.de

Motivering

Absatz 8 beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat.
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Amendement 471
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die gesloten wordt 
in verkoopruimten maar waarover buiten 
verkoopruimten onderhandeld is, in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument;

Schrappen

Or.de

Amendement 472
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die gesloten wordt 
in verkoopruimten maar waarover buiten 
verkoopruimten onderhandeld is, in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument;

(b) iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die gesloten wordt 
in verkoopruimten maar waarover buiten 
verkoopruimten onderhandeld is, in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument, met 
uitzondering van overeenkomsten die in 
overeenstemming met de voorschriften 
van de lidstaten worden gelegaliseerd 
door een ambtenaar die wettelijk verplicht 
is onafhankelijk en onpartijdig op te 
treden en er, middels het verstrekken van 
uitvoerige juridische informatie, voor te 
zorgen heeft dat de consument de 
overeenkomst alleen na rijp beraad sluit 
en zich daarbij volledig bewust is van de 
juridische draagwijdte ervan (rechtsgeldig 
instrument).

Or.en

Motivering

The concept of the conclusion of the ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
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many Member States also apply to contracts which, due to the specific context in which they 
are concluded, given the participation of a public official, guarantee to reach the objectives 
envisaged by the directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and 
guaranteeing that he/she is provided with detailed information. Consequently, it is not 
appropriate to include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach 
on the national systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment 
also corresponds to the EC acquis.

Amendement 473
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die gesloten wordt 
in verkoopruimten maar waarover buiten 
verkoopruimten onderhandeld is, in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument;

b) die gesloten wordt in verkoopruimten, 
maar die door de consument zijn gesloten 
via onderhandelingen onder de onder a) 
genoemde omstandigheden

Or.de

Amendement 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die gesloten wordt 
in verkoopruimten maar waarover buiten 
verkoopruimten onderhandeld is, in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument;

(b) die gesloten wordt in verkoopruimten 
maar waarvan de wezenlijke onderdelen
buiten verkoopruimten zijn bepaald, in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van het 
bedrijf en de consument;

Hiermee zijn overeenkomsten die 
overeenkomstig de voorschriften van de 
lidstaten door een ambtenaar zijn 
gelegaliseerd, uitgesloten.

Or.en
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Amendement 475
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst die gesloten wordt 
in verkoopruimten maar waarover buiten 
verkoopruimten onderhandeld is, in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar en de consument;

(b) iedere overeenkomst voor de levering 
van goederen of diensten die geen 
overeenkomst is in verband waarmee de 
consument om een bezoek van de 
handelaar heeft gevraagd,

Or.en

Motivering

Deze definitie (art. 2, lid 1, punt 8, letters a, b, c en d) zouden renovaties en andere, 
soortgelijke diensten, waarbij een consument een handelaar thuis uitnodigt voor de 
kostenraming en planning van een renovatie en de overeenkomst daar wordt gesloten, 
uitsluiten van de definitie van “buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst”. Het zou 
onredelijk zijn als hier herroepingsrechten enz, zouden gelden die in andere gevallen bij 
buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten van toepassing zouden zijn.

Amendement 476
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst waarvoor door de 
consument onder soortgelijke 
omstandigheden als omschreven onder de 
letters a) of b) een aanbieding is gedaan, 
waardoor de consument echter niet is 
gebonden vóór de aanvaarding daarvan 
door de handelaar.

Or.en
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Motivering

Deze definitie (art. 2, lid 1, punt 8, letters a, b, c en d) zouden renovaties en andere, 
soortgelijke diensten, waarbij een consument een handelaar thuis uitnodigt voor de 
kostenraming en planning van een renovatie en de overeenkomst daar wordt gesloten, 
uitsluiten van de definitie van “buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst”. Het zou 
onredelijk zijn als hier herroepingsrechten enz, zouden gelden die in andere gevallen bij 
buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten van toepassing zouden zijn.

Amendement 477
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter b ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) iedere contractuele aanbiedingen 
die is gedaan door de consument onder 
soortgelijke omstandigheden als 
omschreven onder de letters a) en b), 
wanneer de consument door zijn 
aanbieding is gebonden.

Or.en

Motivering

Deze definitie (art. 2, lid 1, punt 8, letters a, b, c en d) zouden renovaties en andere, 
soortgelijke diensten, waarbij een consument een handelaar thuis uitnodigt voor de 
kostenraming en planning van een renovatie en de overeenkomst daar wordt gesloten, 
uitsluiten van de definitie van “buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst”. Het zou 
onredelijk zijn als hier herroepingsrechten enz, zouden gelden die in andere gevallen bij 
buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten van toepassing zouden zijn.

Amendement 478
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) iedere verkoop- of 
dienstenovereenkomst, ongeacht met 
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welke middelen deze is gesloten, naar 
aanleiding van een verkoop- of 
dienstenovereenkomst als bedoeld onder 
de letters a) en b) hierboven, tussen 
dezelfde handelaar en consument met 
betrekking tot dezelfde producten.

Or.en

Amendement 479
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) gesloten tijdens de excursie van de 
handelaar met als doel de 
verkoopbevordering en verkoop van de 
door de consument verworven goederen 
en diensten.

Or.en

Amendement 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Overeenkomsten die ingevolge de 
wetgeving van een lidstaat ten overstaan 
van een notaris worden vastgelegd zijn 
van de werkingssfeer van deze richtlijn 
uitgesloten.

Or.fr

Motivering

Zie motivering bij overweging 14
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Amendement 481
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) uitgesloten zijn overeenkomsten die 
betrekking hebben op alledaagse 
transacties met een waarde van ten 
hoogste EUR 60 waarbij de handelaar de 
prestatie direct na het sluiten van de 
overeenkomst levert

Or.de

Motivering

In het geval van alledaagse transacties met een geringe waarde vormt de informatieplicht een 
grote last voor de handelaar, terwijl de bescherming van de consument er ook niet echt mee is 
gediend.

Amendement 482
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 9 –inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "verkoopruimten": (9) verkoopruimten: iedere permanente of 
mobiele ruimte voor detailhandel, met 
inbegrip van ruimten voor 
seizoenverkoop, waar de handelaar op 
permanente basis zijn activiteiten uitvoert;

Or.en

Motivering

De regels voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten moeten ook gelden voor 
marktkramen en stands op beurzen, vooral omdat consumenten vaak psychologisch onder 
druk worden gezet en vaak door de handelaar met speciale, “alleen nu geldende” 
voorwaarden tot koop worden overgehaald. 
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Amendement 483
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 9 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) iedere permanente of mobiele ruimte 
voor detailhandel, met inbegrip van 
ruimten voor seizoenverkoop, waar de 
handelaar op permanente basis zijn 
activiteiten uitvoert, of

Schrappen

Or.en

Amendement 484
Kerstin Westphal

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 9 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) marktkramen en beursstands waar de 
handelaar op regelmatige of tijdelijke 
basis zijn activiteiten uitvoert;

Schrappen

Or.de

Amendement 485
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 9 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) marktkramen en beursstands waar de 
handelaar op regelmatige of tijdelijke 
basis zijn activiteiten uitvoert;

Schrappen

Or.en
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Motivering

De regels voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten moeten ook gelden voor 
marktkramen en stands op beurzen, vooral omdat consumenten vaak psychologisch onder 
druk worden gezet en vaak door de handelaar met speciale, “alleen nu geldende” 
voorwaarden tot koop worden overgehaald. 

Amendement 486
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 9 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) marktkramen en beursstands waar de 
handelaar op regelmatige of tijdelijke 
basis zijn activiteiten uitvoert;

Schrappen

Or.en

Amendement 487
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 9 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) marktkramen en beursstands waar de 
handelaar op regelmatige of tijdelijke 
basis zijn activiteiten uitvoert;

Schrappen

Or.en

Amendement 488
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 9 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) marktkramen en beursstands waar de 
handelaar op regelmatige of tijdelijke 

Schrappen
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basis zijn activiteiten uitvoert;

Or.en

Amendement 489
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 9 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) marktkramen en beursstands waar de 
handelaar op regelmatige of tijdelijke basis 
zijn activiteiten uitvoert;

(b) kramen waarin de handelaar op 
regelmatige of tijdelijke basis zijn 
activiteiten uitvoert;

Or.fr

Amendement 490
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) "bestelformulier": een instrument 
waarin de bedingen van de overeenkomst 
zijn aangegeven, en dat de consument 
moet ondertekenen om een overeenkomst 
buiten verkoopruimten te sluiten;

(11) "schriftelijk": mededelingen of 
informatie op papier. Als schriftelijk 
wordt ook aangemerkt elke elektronische 
mededeling die een duurzame registratie op 
een voor de ontvanger toegankelijke 
duurzame drager mogelijk maakt.

(In alle bepalingen van de richtlijn waarin 
op dit moment over duurzame drager 
wordt gesproken, moet over 'schriftelijk' 
worden gesproken).

Or.de

Motivering

Door aan te geven wat onder 'schriftelijk' wordt verstaan, wordt rekening gehouden met het 
feit dat in de praktijk e-mails, naast papier, een belangrijke rol spelen voor het presenteren 
van informatie. Deze benadering is in overeenstemming met artikel 23, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid.
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Amendement 491
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "product": een goed of dienst, met 
inbegrip van onroerend goed, rechten en 
verplichtingen;

(12) "product": een goed of dienst;

Or.en

Amendement 492
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) ”publieke verkoop bij opbod”: een 
verkoopmethode waarbij goederen door de 
handelaar worden aangeboden aan de 
consumenten, die persoonlijk aanwezig 
zijn of de mogelijkheid krijgen om 
persoonlijk aanwezig te zijn, door middel 
van een competitieve biedprocedure, onder 
leiding van een veilingmeester, en waarbij 
de hoogste bieder verplicht is de goederen 
te kopen;

(16) ”publieke verkoop bij opbod”: een 
verkoopmethode waarbij goederen of 
diensten door een derde in opdracht van  
de handelaar worden aangeboden aan de
consumenten, die persoonlijk aanwezig 
zijn of de mogelijkheid krijgen om 
persoonlijk aanwezig te zijn, door middel 
van een competitieve en transparante 
biedprocedure. De derde-lasthebber treedt 
op bij de totstandkoming van de verkoop-
of dienstverrichtingsovereenkomst, door 
het goed of dienst na afloop van de 
procedure aan de meestbiedende toe te 
wijzen.

Or.fr

Amendement 493
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) "publieke verkoop bij opbod": een 
verkoopmethode waarbij goederen door de 
handelaar worden aangeboden aan de 
consumenten, die persoonlijk aanwezig 
zijn of de mogelijkheid krijgen om 
persoonlijk aanwezig te zijn, door middel 
van een competitieve biedprocedure, onder 
leiding van een veilingmeester, en waarbij 
de hoogste bieder verplicht is de goederen 
te kopen;

(16) "publieke verkoop bij opbod": een 
verkoopmethode waarbij goederen of 
diensten door de handelaar worden 
aangeboden aan de consumenten, die 
persoonlijk aanwezig zijn of de 
mogelijkheid krijgen om persoonlijk 
aanwezig te zijn, door middel van een 
competitieve biedprocedure, onder leiding 
van een veilingmeester, en waarbij de 
hoogste bieder verplicht is de goederen te 
kopen;

Or.en

Amendement 494
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 18 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) ”handelsgarantie”: iedere toezegging 
van de handelaar of producent (de 
“garant”) aan de consument de betaalde 
prijs te zullen vergoeden, of de goederen 
op enigerlei wijze te zullen vervangen, 
repareren of onderhouden, wanneer die niet 
voldoen aan specificaties in de 
garantieverklaring of in de desbetreffende 
reclameboodschappen ten tijde van of vóór 
de sluiting van de overeenkomst;

(18) ”handelsgarantie”: "handelsgarantie": 
iedere toezegging van de handelaar of 
producent (de "garant") om boven hetgeen 
hij wettelijk verplicht is uit hoofde van de 
garantie van overeenstemming, aan de 
consument de betaalde prijs te zullen 
vergoeden, of de goederen op enigerlei 
wijze te zullen vervangen, repareren of 
onderhouden, wanneer die niet voldoen aan 
specificaties of  aan enig ander element 
dat geen verband houdt met de 
overeenstemming in de garantieverklaring 
of in de desbetreffende 
reclameboodschappen ten tijde van of vóór
de sluiting van de overeenkomst;

Or.fr

Motivering

De definitie van de Commissie is zo niet aanvaardbaar want zij verwart de handelsgarantie 
met de garantie van overeenstemming, terwijl een handelsgarantie een overeenkomst is 
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waarbij de handelaar zich jegens de consument verbindt, bovenop zijn wettelijke 
verplichtingen uit hoofde van de garantie van overeenstemming.  Die kan dus heel goed nog 
andere aspecten rond de verkoop betreffen, zoals de levering, de vrijstelling van offertekosten 
enz.

Amendement 495
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 20 

Text proposed by the Commission Amendement

(20) "aanvullende overeenkomst": een 
overeenkomst waarbij een consument 
goederen of diensten verwerft in verband 
met een overeenkomst op afstand of een
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst, en deze goederen of 
diensten door de handelaar of door een 
derde partij worden geleverd op basis van 
een afspraak tussen die derde partij en de 
handelaar

(20) "aanvullende overeenkomst": een 
overeenkomst waarbij een consument 
goederen of diensten verwerft in verband 
met een op afstand of buiten een 
verkoopruimte gesloten 
hoofdovereenkomst, en deze goederen of 
diensten door de handelaar of door een 
derde partij worden geleverd op basis van 
een afspraak tussen die derde partij en de 
handelaar.

Or.fr

Motivering

Deze definitie is ook in talloze nationale juridische teksten terug te vinden.  Het begrip 
aanvullende overeenkomst wordt trouwens ook gebruikt in de « time sharing »-richtlijn.

Amendement 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) ”aanvullende overeenkomst”: een 
overeenkomst waarbij een consument 
goederen of diensten verwerft in verband 
met een overeenkomst op afstand of een 
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst, en deze goederen of 

(20) "aanvullende overeenkomst": een 
overeenkomst waarbij een consument 
goederen of diensten verwerft in verband 
met een hoofdovereenkomst tot verkoop of 
dienstverrichting, en deze goederen of 
diensten door de handelaar of door een 
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diensten door de handelaar of door een 
derde partij worden geleverd op basis van 
een afspraak tussen die derde partij en de 
handelaar.

derde partij worden geleverd op basis van 
een afspraak tussen die derde partij en de 
handelaar.

Or.fr

Motivering

Deze definitie is ook in talloze nationale juridische teksten courant.  Het begrip aanvullende 
overeenkomst wordt trouwens ook gebruikt in de « time sharing »-richtlijn.

Amendement 497
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) "aanvullende overeenkomst": een 
overeenkomst waarbij een consument 
goederen of diensten verwerft in verband 
met een overeenkomst op afstand of een 
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst, en deze goederen of 
diensten door de handelaar of door een 
derde partij worden geleverd op basis van 
een afspraak tussen die derde partij en de 
handelaar.

(20) "aanvullende overeenkomst": een 
overeenkomst waarbij een consument 
goederen of diensten van een handelaar 
verwerft in verband met een overeenkomst 
op afstand of een buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomst, en deze goederen 
of diensten door de handelaar of door een 
derde partij worden geleverd op basis van 
een afspraak tussen die derde partij en de 
handelaar.

Or.de

Amendement 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 20 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) "aan de hand van specificaties 
van de klant geproduceerde of 
geïndividualiseerde goederen": goederen 
die nog niet het eindproductiestadium 
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hebben bereikt en waarvoor de consument 
ten aanzien van onder andere kleur, 
grootte, materiaal en uitvoering een 
individuele keuze moet maken, die 
vanwege de wensen van de consument 
niet of slechts met een onaanvaardbare 
korting verkocht kunnen worden en 
waarvan de handelaar de consument 
duidelijk heeft gemaakt dat het om een op 
maat gemaakt gemaakt product gaat.

Or.de

Motivering

Er moet een definitie worden opgenomen van aan de hand van specificaties van de klant 
geproduceerde goederen. Bij ontstentenis van zo'n definitie zou er in de wetgeving een leemte 
ontstaan voor wat betreft de gangbare praktijk van aan de hand van specificaties van de klant 
geproduceerde goederen.

Amendement 499
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan de verplichting in deze 
richtlijn om informatie op een duurzame 
drager te verstrekken is voldaan als, mits 
de consument of de handelaar de andere 
partij een e-mail-adres heeft gegeven, 
deze informatie in een e-mail naar dat 
adres ter beschikking wordt gesteld.

Or.en

Amendement 500
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing, onder 
de voorwaarden en in die mate als 
aangegeven in de bepalingen ervan, op 
verkoop- en dienstenovereenkomsten 
tussen handelaren en consumenten.

1. Deze richtlijn is van toepassing, onder 
de voorwaarden en in die mate als 
aangegeven in de bepalingen ervan, op 
verkoop- en dienstenovereenkomsten 
tussen handelaren en consumenten. Op 
leveringsovereenkomsten zoals bedoeld in 
artikel 2, lid 5 bis, zijn ongeacht hun 
indeling als verkoop- of 
dienstenovereenkomst de bepalingen voor 
dienstenovereenkomsten van deze richtlijn 
van toepassing.

Or.de

Motivering

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Amendement 501
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op overeenkomsten die middels een 
veiling worden gesloten.

Or.fr
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Amendement 502
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op overeenkomsten die ten overstaan van 
een notaris of daarmee vergelijkbare 
beroepsbeoefenaar worden gesloten.

Or.fr

Amendement 503
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op medische of farmaceutische 
diensten.

Or.fr

Amendement 504
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is alleen van toepassing 
op financiële diensten voor wat betreft 
bepaalde buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten zoals bedoeld in de 
artikelen 8 tot en met 20, oneerlijke 
bedingen in overeenkomsten zoals 
bedoeld in de artikelen 30 tot en met 39, 
en algemene bepalingen zoals bedoeld in 
de artikelen 40 tot en met 46, gelezen in 

Schrappen
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samenhang met artikel 4 betreffende 
volledige harmonisatie.

Or.en

Amendement 505
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is alleen van toepassing 
op financiële diensten voor wat betreft 
bepaalde buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten zoals bedoeld in de 
artikelen 8 tot en met 20, oneerlijke 
bedingen in overeenkomsten zoals 
bedoeld in de artikelen 30 tot en met 39, 
en algemene bepalingen zoals bedoeld in 
de artikelen 40 tot en met 46, gelezen in 
samenhang met artikel 4 betreffende 
volledige harmonisatie.

Schrappen

Or.en

Amendement 506
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is alleen van toepassing 
op financiële diensten voor wat betreft 
bepaalde buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten zoals bedoeld in de 
artikelen 8 tot en met 20, oneerlijke 
bedingen in overeenkomsten zoals 
bedoeld in de artikelen 30 tot en met 39, 
en algemene bepalingen zoals bedoeld in 
de artikelen 40 tot en met 46, gelezen in 
samenhang met artikel 4 betreffende 
volledige harmonisatie.

2. Deze richtlijn laat de bepalingen in de 
EU-wetgeving inzake bijzondere sectoren 
of bijzondere overeenkomsten onverlet.
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Or.fr

Motivering

Zie overweging 11

Amendement 507
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is alleen van toepassing op 
financiële diensten voor wat betreft 
bepaalde buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten zoals bedoeld in de 
artikelen 8 tot en met 20, oneerlijke 
bedingen in overeenkomsten zoals bedoeld 
in de artikelen 30 tot en met 39, en 
algemene bepalingen zoals bedoeld in de 
artikelen 40 tot en met 46, gelezen in 
samenhang met artikel 4 betreffende 
volledige harmonisatie.

2. Deze richtlijn is alleen van toepassing op 
financiële diensten voor wat betreft  
oneerlijke bedingen in overeenkomsten 
zoals bedoeld in de artikelen 30 tot en met 
39, en algemene bepalingen zoals bedoeld 
in de artikelen 40 tot en met 46, gelezen in 
samenhang met artikel 4 betreffende 
volledige harmonisatie.

Or.it

Toelichting

Deze richtlijn is alleen van toepassing op financiële diensten voor wat de hoofdstukken I en V 
betreft. Gezien de verschillende reeds geldende richtlijnen (zoals richtlijnen 
Consumentenkrediet, Verkoop financiële diensten op afstand, Markten Financiêle 
Instrumenten, Betalinsdiensten, Prospectus enz.) zou toevoeging van weer nieuwe wetgeving 
de siituatie compliceren en het zorgen voor rechtszekerheid bemoeilijken.

Amendement 508
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is alleen van toepassing op 2. Deze richtlijn is alleen van toepassing op 
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financiële diensten voor wat betreft 
bepaalde buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten zoals bedoeld in de 
artikelen 8 tot en met 20, oneerlijke 
bedingen in overeenkomsten zoals 
bedoeld in de artikelen 30 tot en met 39, 
en algemene bepalingen zoals bedoeld in 
de artikelen 40 tot en met 46, gelezen in 
samenhang met artikel 4 betreffende 
volledige harmonisatie.

financiële diensten voor wat betreft 
algemene bepalingen zoals bedoeld in de 
artikelen 40 tot en met 46, gelezen in 
samenhang met artikel 4 betreffende 
volledige harmonisatie.

Or.de

Amendement 509
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is alleen van toepassing op 
financiële diensten voor wat betreft 
bepaalde buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten zoals bedoeld in de 
artikelen 8 tot en met 20, oneerlijke 
bedingen in overeenkomsten zoals bedoeld 
in de artikelen 30 tot en met 39, en 
algemene bepalingen zoals bedoeld in de 
artikelen 40 tot en met 46, gelezen in 
samenhang met artikel 4 betreffende 
volledige harmonisatie.

2. Deze richtlijn is alleen van toepassing op 
financiële diensten voor wat betreft 
bepaalde oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten zoals bedoeld in de 
artikelen 30 tot en met 39, en algemene 
bepalingen zoals bedoeld in de artikelen 40 
tot en met 46, gelezen in samenhang met 
artikel 4 betreffende volledige 
harmonisatie.

Or.en

Motivering

Financiële retaildiensten zijn complexe producten en de lidstaten moeten daarom aangepaste 
informatievoorschriften en herroepingsrechten voor deze sector kunnen vaststellen.

Amendement 510
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is alleen van toepassing op 
financiële diensten voor wat betreft 
bepaalde buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten zoals bedoeld in de 
artikelen 8 tot en met 20, oneerlijke 
bedingen in overeenkomsten zoals bedoeld 
in de artikelen 30 tot en met 39, en 
algemene bepalingen zoals bedoeld in de 
artikelen 40 tot en met 46, gelezen in 
samenhang met artikel 4 betreffende 
volledige harmonisatie.

2. Deze richtlijn is alleen van toepassing op 
financiële diensten voor wat betreft 
bepaalde oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten zoals bedoeld in de 
artikelen 30 tot en met 39, en algemene 
bepalingen zoals bedoeld in de artikelen 40 
tot en met 46, gelezen in samenhang met 
de desbetreffende definities in artikel 2.
De lidstaten mogen in hun nationale 
wetgeving bepalingen betreffende 
financiële diensten handhaven of 
invoeren die afwijken van de bepalingen 
in de artikelen 30 tot en met 39.

Or.en

Amendement 511
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn laat de bepalingen in 
de EU-wetgeving inzake bijzondere 
sectoren of bijzondere overeenkomsten 
onverlet. 

Or.fr

Amendement 512
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn geldt niet voor buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten 
die worden bekrachtigd met medewerking 
van een publieke functionaris, die 
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wettelijk gehouden is onafhankelijk en 
onpartijdig te zijn en die er middels het 
geven van alomvattende advies voor zorgt 
dat de consument de overeenkomst pas na 
ampel beraad en met kennis van de 
juridische draagwijdte ervan sluit.

Or.de

Motivering

De medewerking van een notaris, die wettelijk gehouden is onpartijdig te zijn en de 
betrokkenen alomvattend juridisch advies moet geven, zorgt ervoor dat de consument, 
wanneer hij de overeenkomst sluit, dit doet na ampel beraad en met kennis van de juridische 
draagwijdte daarvan. Dit soort overeenkomsten moet dus niet onder het toepassingsgebied 
van de richtlijn vallen omdat het in de rechtpleging van de lidstaten zou ingrijpen.

Amendment 513
Othmar Karas

Proposal for a directive
Article 3 – paragraph 2 b (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2b. Deze richtlijn geldt niet voor 
kansspelen, die erin bestaan dat een 
financiële waarde wordt ingezet bij 
kansspelen, met inbegrip van loterijen,
gokken in casino's en weddenschappen.

Or.xm

Justification

Op basis van vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie hebben de lidstaten het 
recht om ten aanzien van kansspelen zelf het niveau van bescherming van hun burgers vast te 
stellen door middel van de invoering van specifieke maatregelen voor 
consumentenbescherming. Het Europees Parlement (resolutie van 9 3. maart 2009) en de 
Raad (het huidige debat in de werkgroep consumentenbescherming) zijn het op dit punt met 
elkaar eens. Een maximale harmonisering van consumentenrechten ook waar het om kansspel 
gaat, zou de lidstaten dit recht van bestemming afnemen.
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Amendement 514
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Dit hoofdstuk is niet van 
toepassing op op afstand en buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten,
a) betreffende rechten op onroerende 
goederen, met uitzondering van 
overeenkomsten betreffende verhuur en 
werkzaamheden met betrekking tot 
onroerende goederen;
b) betreffende financiële diensten;
c) betreffende transportdiensten.

Or.de

Motivering

De bestaande communautaire wetgeving betreffende financiële en transportdiensten bevat 
reeds een groot aantal bepalingen op het gebied van de consumentenbescherming. Met het 
uitsluiten van transportdiensten wordt ook rekening gehouden met de gevolgen die de ruimte 
definitie van 'buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten' voor deze sector zou hebben.

Amendement 515
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Dit hoofdstuk is niet van 
toepassing op buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten waarbij beide 
partijen de prestatie direct moeten leveren 
en waarvan de vergoeding niet meer dan 
EUR 50 bedraagt, wanneer ze in de regel 
door ondernemingen buiten hun 
verkoopruimten worden gesloten of 
wanneer de onderneming vanwege zijn 
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aard niet vanuit permanente 
verkoopruimten opereert.

Or.de

Motivering

Zelfs de koop van een bos rozen bij een bloemenstalletje en bijvoorbeeld de koop van kaartjes 
voor een stadsrondvaart zou zonder deze tekst onder het toepassingsgebied van de richtlijn 
vallen. Er bestaat dan ook behoefte aan een uitzondering die aansluit bij de praktijk van 
alledag. Indien direct moet worden betaald, is de consument zich bewust van de financiële 
gevolgen van de overeenkomst en zal hij dus dienovereenkomstig voorzichtig zijn. De drempel 
voorkomt misbruik van de uitzondering. 

Amendement 516
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De richtlijn laat het algemene 
verbintenissenrecht van de lidstaten, 
voorzover dit niet in het kader van de 
richtlijn wordt geharmoniseerd, onverlet.

Or.en

Amendement 517
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alleen de artikelen 30 tot en met 39 
betreffende consumentenrechten in 
verband met oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten, gelezen in samenhang 
met artikel 4 betreffende volledige 
harmonisatie, zijn van toepassing op 
overeenkomsten die vallen binnen de 
werkingssfeer van Richtlijn 94/47/EG van 

Schrappen
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het Europees Parlement en de Raad en 
van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad.
12 PB L 280, 29.10.1994, blz. 83.
13 PB L 158, 23.06.90, blz. 59.

Or.en

Amendement 518
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alleen de artikelen 30 tot en met 39 
betreffende consumentenrechten in 
verband met oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten, gelezen in samenhang 
met artikel 4 betreffende volledige 
harmonisatie, zijn van toepassing op 
overeenkomsten die vallen binnen de 
werkingssfeer van Richtlijn 94/47/EG van 
het Europees Parlement en de Raad en 
van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad.

Schrappen

12 PB L 280, 29.10.1994, blz. 83.
13 PB L 158, 23.06.90, blz. 59.

Or.en

Amendement 519
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Waar de bepalingen van deze 
richtlijn geen harmonisatie op het gebied 
van het algemene overeenkomstenrecht 
inhouden, laten zij nationale bepalingen 
op dit gebied onverlet.
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Or.fr

Amendement 520
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De artikelen 5, 7, 9 en 11 laten de 
bepalingen betreffende 
informatieverplichtingen in Richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement 
en van de Raad en in Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad onverlet.

Schrappen

14 PB L 376, 27.12.2006, blz. 36.
15 PB L 178, 17.07.2000, blz. 1.

Or.en

Amendement 521
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De artikelen 5, 7, 9 en 11 laten de 
bepalingen betreffende 
informatieverplichtingen in Richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement 
en van de Raad en in Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad onverlet.

Schrappen

14 OJ L 376, 27.12.2006, p. 36.
15 OJ L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or.en



PE450.954v01-00 182/251 AM\836026NL.doc

NL

Amendement 522
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De artikelen 5, 7, 9 en 11 laten de 
bepalingen betreffende 
informatieverplichtingen in Richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement 
en van de Raad en in Richtlijn 2000/31/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
onverlet.

4. Deze richtlijn laat de bepalingen 
betreffende informatieverplichtingen in 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en van de Raad1 en in Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad2 onverlet.

Or.fr

Amendement 523
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De artikelen 5, 7, 9 en 11 laten de 
bepalingen betreffende 
informatieverplichtingen in Richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement 
en van de Raad  en in Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad onverlet. 

4. Deze richtlijn geldt voor 
overeenkomsten welke vallen onder
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en  Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad.

Or.en

Amendement 524
António Fernando Correia De Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn geldt niet voor gokspelen 
waarbij een geldbedrag wordt ingezet, met 
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inbegrip van loterijen, casinospelen en 
weddenschappen.

Or.en

Amendement 525
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De richtlijn is niet van toepassing op 
nationale bepalingen betreffende de 
rechtsaard, de koop, de verwerving of de 
overdracht van het eigendom van 
onroerend goed, noch op de staving of 
overdracht van rechten op het eigendom 
van onroerend goed.

Or.de

Amendement 526
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 5 tot en met 29 zijn niet van 
toepassing op overeenkomsten die 
overeenkomstig nationale bepalingen 
worden bekrachtigd met medewerking van 
een publieke functionaris, die wettelijk 
gehouden is onafhankelijk en onpartijdig 
te zijn en die er middels het geven van 
alomvattende juridisch advies voor zorgt 
dat de consument de overeenkomst pas na 
ampel beraad en met kennis van de 
juridische draagwijdte ervan sluit.

Or.de
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Amendement 527
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat deze 
richtlijn alleen zal worden toegepast op 
overeenkomsten waarbij de door de 
consument te betalen tegenwaarde hoger 
is dan een bepaald bedrag. Dit bedrag 
mag niet hoger liggen dan EUR 100.

Or.de

Amendement 528
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1 quinquies (nieuw) (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 12 tot en met 19 zijn niet van 
toepassing op op afstand en buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten 
voor de levering van logies, vervoer, 
verhuur van motorvoertuigen, het 
restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, 
voor wat betreft overeenkomsten waarin 
een bepaalde datum of periode van 
uitvoering is voorzien.

Or.de

Amendement 529
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Deze richtlijn laat de toepassing van 
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de voorschriften van de lidstaten 
betreffende het ontstaan, de verwerving of 
overdracht van rechten in rem met 
betrekking tot onroerende goederen of 
garanties in rem met betrekking tot 
onroerende goederen onverlet. 

Or.en

Motivering

Verduidelijking dat de richtlijn niet van invloed is op de toepassing van de wetgeving 
betreffende eigendom van de lidstaten op het vlak van het ontstaan, de verwerving of 
overdracht van rechten met betrekking tot onroerende goederen. 

Amendement 530
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De richtlijn laat nationale 
bepalingen betreffende de koop, de 
verwerving of de overdracht van het 
eigendom van onroerend goed, en 
betreffende de staving, de verwerving of 
de overdracht van rechten op het 
eigendom van onroerend goed, onverlet.

Or.de

Motivering

Verduidelijking dat de richtlijn de bepalingen van de lidstaten betreffende de overdracht van 
onroerend goed en de staving of overdracht van rechten op onroerend goed, onverlet laat.

Amendement 531
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten kunnen bepalen dat 
deze richtlijn alleen zal worden toegepast 
op overeenkomsten waarbij het door de 
consument te betalen bedrag hoger is dan 
een bepaalde som.

Or.en

Motivering

In het Commissievoorstel ontbreekt een clausule voor overeenkomsten van geringe betekenis, 
zelfs al is een dergelijke clausule terecht opgenomen in de huis aan huis verkoop-richtlijn 
85/577/EEG (artikel 3, lid 1). Dit betekent dat de uitgebreide informatie-eisen en formele 
bepalingen uit de tekst van toepassing zijn op alle overeenkomsten, zodat de straatverkoop 
van tijdschriften en kranten veel moeilijker, zo niet onmogelijk, wordt. Daarom is een 
clausule voor transacties met geringe betekenis niet alleen nodig voor een vrije en 
ongehinderde straatverkoop van kranten, maar deze is ook in het belang van de consument.

Amendement 532
Damien Abad, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op sociale diensten betreffende sociale 
huisvesting, kinderzorg en ondersteuning 
van gezinnen of personen in permanente 
of tijdelijke nood, die worden verleend 
door de staat, door dienstverrichters die 
hiervoor een opdracht hebben of een 
mandaat gekregen van de staat, of door 
charitatieve instellingen die als zodanig 
door de staat zijn erkend;

Or.fr

Motivering

Sociale diensten van algemeen belang zijn in de wetgeving van de Europese Unie afzonderlijk 
geregeld.  Zij zijn van essentieel belang voor het bewaren van de sociale samenhang en 
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solidariteit en mogen door deze richtlijn niet worden aangetast omdat het niet gaat om 
normale diensten. In dit amendement wordt overigens de uitsluiting in artikel 2.2 j) van 
richtlijn 2006/123/EG inzake dienstverrichting op de binnenmarkt overgenomen.

Amendement 533
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Deze richtlijn geldt niet voor 
gokspelen waarbij een geldbedrag wordt 
ingezet, met inbegrip van loterijen, 
casinospelen en weddenschappen.

Or.en

Motivering

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.

Amendement 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Deze richtlijn laat de toepassing van 
de voorschriften van de lidstaten 
betreffende het ontstaan, de verwerving of 
overdracht van rechten in rem met 
betrekking tot onroerende goederen of 
garanties in rem met betrekking tot 
onroerende goederen onverlet. 
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Or.en

Amendement 535
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4a. Deze richtlijn geldt niet voor 
gokspelen waarbij een geldbedrag wordt 
ingezet, met inbegrip van loterijen, 
casinospelen en weddenschappen.

Or.en

Motivering

De lidstaten kennen specifieke nationale regels die de consument moeten beschermen tegen 
de risico’s die het gokken kan veroorzaken. Als gokactiviteiten onder de richtlijn zouden 
vallen, dan zou het de lidstaten onmogelijk worden gemaakt een aantal 
consumentenbeschermingsmaatregelen die zij op dit gebied passend achten te handhaven of 
vast te stellen.

Amendement 536
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Onverminderd het bepaalde in lid 4 
zijn de bepalingen van deze richtlijn 
alleen van toepassing indien andere 
wetgeving van de Europese Unie geen 
specifieke voorschriften met dezelfde 
doelstelling bevat.

Or.en
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Amendement 537
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten kunnen overeenkomstig 
de wetgeving van de Unie passende, 
evenredige aanvullende eisen met 
betrekking tot informatie en presentatie 
handhaven of invoeren die vastgesteld zijn 
naar aanleiding van een onderzoek of 
studie van een economische sector 
waaruit benadeling van de consument of 
het falen van de concurrentie in de 
betreffende sector blijkt.

Or.en

Amendement 538
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Deze richtlijn laat de toepassing van 
de voorschriften van de lidstaten 
betreffende het ontstaan, de verwerving of 
overdracht van rechten in rem met 
betrekking tot onroerende goederen of 
garanties in rem met betrekking tot 
onroerende goederen onverlet. 

Or.en

Motivering

Verduidelijking dat de richtlijn niet van invloed is op de toepassing van de wetgeving 
betreffende eigendom van de lidstaten op het vlak van het ontstaan, de verwerving of 
overdracht van rechten met betrekking tot onroerende goederen. 
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Amendement 539
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Volledige harmonisatie Mate van harmonisering

Or.fr

Amendement 540
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Volledige harmonisatie Minimumharmonisatie

Or.en

Amendement 541
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Volledige harmonisatie Harmonisatieniveau

Or.el

Amendement 542
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten mogen in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen handhaven of 
invoeren die afwijken van de bepalingen 
in deze richtlijn, met inbegrip van meer of 
minder strikte bepalingen die een ander 
niveau van consumentenbescherming 
moeten waarborgen.

Schrappen

Or.en

Amendement 543
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 en lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten mogen in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen handhaven of 
invoeren die afwijken van de bepalingen in 
deze richtlijn, met inbegrip van meer of 
minder strikte bepalingen die een ander 
niveau van consumentenbescherming 
moeten waarborgen.

1. Behalve in de in lid 2 bedoelde gevallen 
kunnen de lidstaten op het door deze 
richtlijn bestreken gebied strengere 
voorschriften vaststellen of handhaven 
teneinde een hoger niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen.

1 bis. De lidstaten mogen in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen handhaven of 
invoeren die afwijken van de bepalingen 
in de artikelen 12 tot en met 17, met 
inbegrip van meer of minder strikte 
bepalingen die een ander niveau van 
consumentenbescherming moeten 
waarborgen

Or.en

Motivering

Een gemengde benadering is nodig als volledige harmonisatie alleen toepasbaar is voor 
specifieke punten, waarbij dit haalbaar en zinnig is. Om afbakeningsproblemen en 
onverwachte gevolgen voor nationale wetgevingen te voorkomen is een op 
minimumharmonisatie gebaseerde standaardregeling absoluut noodzakelijk.
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Amendement 544
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 en lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten mogen in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen handhaven of 
invoeren die afwijken van de bepalingen in 
deze richtlijn, met inbegrip van meer of 
minder strikte bepalingen die een ander 
niveau van consumentenbescherming 
moeten waarborgen.

1. Behalve in de gevallen bedoeld in lid 2, 
kunnen de lidstaten op het door deze 
richtlijn bestreken gebied strengere 
voorschriften vaststellen, teneinde een 
hoger niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen.
De lidstaten zien erop toe dat dergelijke 
voorschriften verenigbaar zijn met de 
Verdragen.
1a. Lidstaten mogen in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen handhaven of 
invoeren die afwijken van de bepalingen in 
artikel 2, artikel 3, artikel 5, artikel 12, 
leden 1- 3, de artikelen 13 - 18, de 
artikelen 22 en 23, artikel 24, leden 1 en 
2, en artikel 31 leden 1 - 3 van deze 
richtlijn, met inbegrip van meer of minder 
strikte bepalingen die een ander niveau van 
consumentenbescherming moeten 
waarborgen.

Or.fr

Motivering

Principe d’harmonisation minimale par défaut, assorti de domaines d’application 
d’harmonisation maximale qui sont explicitement cités, et qui consisteraient dans les 
chapitres/articles suivants : - articles 2 et 3 du chapitre I ; - les chapitres II et III de la 
proposition de la Commission « fusionnés » (c’est-à-dire recentrés sur l’information des 
consommateurs et le droit de rétractation en ce qui concerne les contrats conclus à distance 
et hors établissement) à l’exception des articles 6 (défaut d’information), 10 et 11 
(obligations formelles), et 19 et 20 (exceptions au droit de rétractation), pour lesquels les 
Etats membres pourraient maintenir ou introduire, dans leur droit national, des dispositions 
plus strictes que celles fixées dans la directive, afin d’assurer un niveau plus élevé de 
protection du consommateur. En outre, le paragraphe 12.4 devrait soit être supprimé, soit 
être adapté pour permettre aux Etats membres de garder une flexibilité pour le « hors 
établissement » (possibilité de fixer, à l’intérieur du délai de rétractation, une période 
pendant laquelle l’exécution du contrat ne peut commencer); - articles 22, 23 et 24 
paragraphes 1 et 2 du chapitre IV ; - article 31 paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre V
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Amendement 545
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 en lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten mogen in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen handhaven of 
invoeren die afwijken van de bepalingen in 
deze richtlijn, met inbegrip van meer of 
minder strikte bepalingen die een ander 
niveau van consumentenbescherming
moeten waarborgen.

1. Lidstaten mogen in hun nationale wetten
bepalingen handhaven of invoeren die 
afwijken van de bepalingen in deze 
richtlijn, als het gaat om strengere 
bepalingen die een hoger niveau van
consumentenbescherming waarborgen.

1 bis. De uit deze richtlijn voortvloeiende 
rechten worden uitgeoefend 
onverminderd de voorschriften van een 
ander besluit van de Unie betreffende 
consumentenbescherming.

Or.en

Motivering

The general approach of the Directive should be minimum harmonization, as full 
harmonization prevents Member States from maintaining or adopting more stringent rules.
With a minimum harmonization level in consumer contract law it can be guaranteed that 
consumers benefit from the protection granted to them by consumer protection rules laid 
down in the consumer legislation in force in their Member States and that Member States 
cannot introduce new consumer rights which are to the detriment of the consumers.
Moreover, this Directive shall not be contrary to the existing consumer protection provisions 
in European laws.

Amendement 546
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten mogen in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen handhaven of 
invoeren die afwijken van de bepalingen in 
deze richtlijn, met inbegrip van meer of 
minder strikte bepalingen die een ander 
niveau van consumentenbescherming 
moeten waarborgen.

Lidstaten mogen, met het oog op het 
waarborgen van een hoger niveau van 
consumentenbescherming, in hun 
nationale wetgeving bepalingen handhaven 
of invoeren die afwijken van de bepalingen 
in deze richtlijn.

Or.el

Motivering

Volledige harmonisatie zou inhouden dat lidstaten geen strengere bepalingen inzake  
consumentenbescherming in hun wetgeving mogen invoeren dan de bepalingen in deze 
richtlijn.

Amendement 547
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten mogen in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen handhaven of 
invoeren die afwijken van de bepalingen in 
deze richtlijn, met inbegrip van meer of 
minder strikte bepalingen die een ander 
niveau van consumentenbescherming 
moeten waarborgen.

Behoudens andersluidende bepalingen in 
deze richtlijn, mogen de lidstaten in hun 
nationale wetgeving geen bepalingen 
handhaven of invoeren die afwijken van de 
bepalingen in deze richtlijn, met inbegrip 
van meer of minder strikte bepalingen die 
een ander niveau van 
consumentenbescherming moeten 
waarborgen.

Or.en

Amendement 548
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij in de respectieve bepalingen van 
deze richtlijn anders is aangegeven, 
kunnen de lidstaten op het door deze 
richtlijn bestreken gebied strengere 
bepalingen vaststellen of handhaven ter 
waarborging van een hoger niveau van 
consumentenbescherming, voorzover deze 
met het Verdrag verenigbaar zijn.

Or.en

Amendement 549
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de lidstaten striktere bepalingen 
handhaven of invoeren om op het door 
deze richtlijn geharmoniseerde gebied een 
hoger niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen, 
moeten de bepalingen in kwestie 
verenigbaar zijn met het Verdrag en moet 
de Commissie ervan in kennis worden 
gesteld.
De Commissie stelt die informatie 
beschikbaar voor het publiek via een 
website of op een andere gemakkelijk 
toegankelijke wijze.

Or.en

Amendement 550
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uit deze richtlijn voortvloeiende 
rechten worden uitgeoefend 
onverminderd andere rechten die de 
consument krachtens nationale 
voorschriften inzake contractuele of niet-
contractuele aansprakelijkheid kan doen 
gelden.

Or.en

Amendement 551
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Dit hoofdstuk is van toepassing op 
op afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten.
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op op 
afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten,
a) betreffende de verkoop, de verwerving, 
de overdracht of de belasting van 
onroerend goed, of betreffende rechten op 
onroerend goed
b) betreffende de bouw of grootschalige 
verbouw van een gebouw, of betreffende 
de verhuur van een gebouw of een woning

Or.de

Motivering

Overeenkomsten betreffende de bouw of grootschalige verbouwing van een gebouw worden in 
de regel zorgvuldig door de partijen voorbereid, en er is dus geen behoefte aan een 
herroepingsrecht. De consument kan alle nodige informatie krijgen in het kader van de 
onderhandelingen; de informatieverplichtingen van dit hoofdstuk zijn niet toegesneden op dit 
soort overeenkomsten. In alle lidstaten zijn huurovereenkomsten reeds goed, maar op zeer 
uiteenlopende wijze, geregeld.
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Amendement 552
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Dit hoofdstuk is niet van toepassing 
op op afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten betreffende 
financiële diensten.

Or.de

Motivering

Financiële diensten zijn uitermate ingewikkeld en worden bovendien reeds in andere 
richtlijnen geregeld, bijvoorbeeld de richtlijn consumptief krediet en de richtlijn inzake 
financiële diensten op afstand. De informatieverplichtingen en het herroepingsrecht van 
consumenten in het geval van financiële diensten dienen dan ook in het kader van die 
richtlijnen te worden geregeld.

Amendement 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Beoogde volledige harmonisatie

Voor zover dit hoofdstuk niets anders 
bepaalt, mogen lidstaten in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen handhaven of 
invoeren die afwijken van de bepalingen 
in dit hoofdstuk.

Or.de
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Amendement 554
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Sandra Kalniete, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 ter
Toepassingsgebied

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op op 
afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten.
2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op 
op afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten,
a) betreffende rechten op onroerende 
goederen, met uitzondering van 
overeenkomsten betreffende verhuur en 
werkzaamheden met betrekking tot 
onroerende goederen;
b) die onder het toepassingsgebied van 
Richtlijn 90/314/EEG van de Raad en 
Richtlijn 2008/122/EG van het Europees 
Parlement en de Raad vallen.
3. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op 
buiten verkoopruimten gesloten
a) kredietovereenkomsten als omschreven 
in artikel 3, onder c), van Richtlijn 
2008/48/EG van het Europees Parlement 
en de Raad;
b) niet-levensverzekeringsovereenkomsten 
als omschreven in artikel 2, lid 2, en 
bijlage I, deel A, van Richtlijn 
2009/138/EG van het Europees Parlement 
en de Raad;
c) levensverzekeringsovereenkomsten als 
omschreven in artikel 2, lid 3, en Bijlage 
II van Richtlijn 2009/138/EG van het 
Europees Parlement en de Raad;
d) overeenkomsten waarbij de door de 
consument te betalen tegenwaarde ten 
hoogste EUR 20 bedraagt.
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4. Dit hoofdstuk geldt niet voor op afstand 
gesloten overeenkomsten,
a) die worden gesloten door middel van 
distributieautomaten of geautomatiseerde 
handelsruimten;
b) die met aanbieders van 
telecommunicatiemiddelen worden 
gesloten op basis van het gebruik van 
publieke telefoons, voor zover zij 
betrekking hebben op het gebruik 
daarvan, of op afzonderlijke, door de 
consument tot stand gebrachte telefoon-, 
internet- of faxverbindingen;
c) die onder het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2002/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad vallen.
5. De artikelen 12 tot en met 19 zijn niet 
van toepassing op overeenkomsten op 
afstand voor de levering van logies, 
vervoer, verhuur van motorvoertuigen, 
het restaurantbedrijf en 
vrijetijdsbesteding, voor wat betreft 
overeenkomsten waarin een bepaalde 
datum of periode van uitvoering is 
voorzien.

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt de vorige amendementen 65 tot en met 68.

Amendement 555
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Nieuwe harmonisatie

Met betrekking tot de artikelen 5 tot en 
met 7 kunnen de lidstaten, tenzij in deze 
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richtlijn anders is aangegeven, strengere 
bepalingen op het door deze richtlijn 
bestreken gebied vaststellen of 
handhaven, voor zover deze verenigbaar 
zijn met het Verdrag, om een hoger 
niveau van consumentenbescherming te 
waarborgen.
De lidstaten mogen in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen handhaven of 
invoeren die afwijken van de bepalingen 
in dit hoofdstuk, tenzij overeenkomstig de 
artikelen 9, 10 en 11, artikel 13, lid 2, 
artikel 19 en artikel 20.

Or.en

Amendement 556
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Consumenteninformatie Consumenteninformatie en 
herroepingsrecht voor op afstand en 
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten

Or.fr

Motivering

Samentrekking van de hoofdstukken II en III van het commissievoorstel naar 
consumenteninformatie en herroepingsrecht voor op afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten. Verwijzing naar het algemene beginsel van maximale harmonisatie 
van de bepalingen van dit hoofdstuk, met invoeging, waar nodig, van een minimumclausule 
voor elk eventueel betrokken artikel.

Amendement 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 2 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Consumenteninformatie Consumenteninformatie en 
herroepingsrecht voor overeenkomsten op 
afstand en overeenkomsten buiten 
verkoopruimten

Or.fr

Motivering

De hoofdstukken II en III moeten samengetrokken om de bepalingen van deze richtlijn die de 
grensoverschrijdende handelsverkeer op de binnenmarkt betreffen, onder een en hetzelfde 
regime te brengen, zoals door de rapporteur aangegeven.

Amendement 558
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Consumenteninformatie Consumenteninformatie en 
herroepingsrecht voor op afstand en 
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten

Or.de

Amendement 559
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 2 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Consumenteninformatie Beoogde volledige harmonisatie

Or.de
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Amendement 560
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel - 5 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel - 5

Voor zover niets anders is bepaald in dit 
hoofdstuk betreffende 
consumenteninformatie en 
herroepingsrecht voor op afstand en 
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten, mogen lidstaten in hun 
nationale wetgeving geen bepalingen 
handhaven of invoeren die afwijken van 
de bepalingen in dit hoofdstuk.

Or.fr

Motivering

Samentrekking van de hoofdstukken II en III van het commissievoorstel naar 
consumenteninformatie en herroepingsrecht voor op afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten. Verwijzing naar het algemene beginsel van maximale harmonisatie 
van de bepalingen van dit hoofdstuk, met invoeging, waar nodig,  van een minimumclausule 
voor elk eventueel betrokken artikel.

Amendement 561
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel  - 5 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel - 5

Voor zover dit hoofdstuk niets anders 
bepaalt, mogen lidstaten in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen handhaven of 
invoeren die afwijken van de bepalingen 
in dit hoofdstuk om een ander niveau van 
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consumentenbescherming tot stand te 
brengen.

Or.de

Amendement 562
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene informatieverplichtingen Informatieverplichtingen

Or.en

Amendement 563
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorafgaande aan de sluiting van enige 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
verstrekt de handelaar de consument de 
volgende informatie, voor zover die niet al 
duidelijk is uit de context:

1. Voorafgaande aan de sluiting van enige 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
verstrekt de handelaar de consument  
informatie over de goederen of diensten 
die de consument redelijkerwijs mag 
verwachten, gelet op de specifieke 
omstandigheden van de overeenkomst en 
desbetreffende advertenties, met inbegrip 
van het volgende:

Or.en

Amendement 564
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorafgaande aan de sluiting van enige 
verkoop- of dienstenovereenkomst
verstrekt de handelaar de consument de 
volgende informatie, voor zover die niet al 
duidelijk is uit de context:

1. Tijdig en in ieder geval vóór de sluiting
van de overeenkomst op afstand of buiten 
een verkoopruimte, verstrekt de handelaar 
de consument in duidelijke, nauwkeurige 
bewoordingen in een begrijpelijke taal, de 
volgende informatie:

Or.fr

Motivering

Het beginsel dat de consument bepaalde informatie moet hebben alvorens de overeenkomst te 
sluiten, moet duidelijke en heldere bevestiging krijgen.

Amendement 565
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorafgaande aan de sluiting van enige 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
verstrekt de handelaar de consument de 
volgende informatie, voor zover die niet al 
duidelijk is uit de context:

1. Tijdig, zodat de consument er 
daadwerkelijk kennis van kan nemen, en 
in ieder geval vóór de sluiting van enige 
verkoop- of dienstenovereenkomst, 
verstrekt de handelaar de consument in 
duidelijke en begrijpelijke bewoordingen, 
de volgende informatie:

Or.fr

Amendement 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorafgaande aan de sluiting van enige 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
verstrekt de handelaar de consument de 

1. Tijdig en in ieder geval vóór de sluiting
van de overeenkomst op afstand of buiten 
een verkoopruimte, verstrekt de handelaar 
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volgende informatie, voor zover die niet al 
duidelijk is uit de context:

de consument in duidelijke en 
begrijpelijke bewoordingen de volgende 
informatie:

Or.fr

Motivering

Het beginsel dat de consument bepaalde informatie moet hebben alvorens de overeenkomst te 
sluiten, moet duidelijke en heldere bevestiging krijgen.

Amendement 567
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorafgaande aan de sluiting van enige 
verkoop- of dienstenovereenkomst
verstrekt de handelaar de consument de 
volgende informatie, voor zover die niet al 
duidelijk is uit de context:

1. Ruim voordat de consument zich 
middels een op afstand of buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst, of 
een op vergelijkbare wijze gedaan aanbod 
voor een overeenkomst, heeft vastgelegd, 
verstrekt de handelaar of, indien van 
toepassing, de persoon die in zijn naam of 
opdracht optreedt, de consument op 
duidelijke en begrijpelijke wijze de 
volgende informatie:

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 70.

Amendement 568
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter -a (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorafgaande aan de sluiting van enige 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
verstrekt de handelaar de consument de 
volgende informatie, voor zover die niet al 
duidelijk is uit de context:

1. Voorafgaande aan de sluiting van enige 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
verstrekt de handelaar de consument de 
volgende informatie, voor zover die niet al 
duidelijk is uit de context:

- a) dat het gaat om een overeenkomst tot 
verkoop of dienstverrichting, en dat de wil 
van partijen op deze rechtshandeling moet 
zijn gericht.

Or.it

Amendement 569
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorafgaande aan de sluiting van enige 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
verstrekt de handelaar de consument de 
volgende informatie, voor zover die niet al 
duidelijk is uit de context:

1. Voorafgaande aan de sluiting van enige 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
verstrekt de handelaar de consument  
informatie over de goederen of diensten 
die de consument redelijkerwijs mag 
verwachten, gelet op de specifieke 
omstandigheden van de overeenkomst en 
desbetreffende advertenties, met inbegrip 
van het volgende:

Or.en

Amendement 570
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorafgaande aan de sluiting van enige 
verkoop- of dienstenovereenkomst
verstrekt de handelaar de consument de 

1. Tijdige voor de verklaring van de 
consument met betrekking tot de sluiting 
van enige op afstand of buiten 
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volgende informatie, voor zover die niet al 
duidelijk is uit de context:

verkoopruimten gesloten vereenkomst 
verstrekt de handelaar, of, indien van 
toepassing, de persoon die in zijn naam of 
opdracht optreedt, de consument de 
volgende informatie, voor zover die niet al 
duidelijk is uit de context:

Or.de

Motivering

De consument moet de informatie krijgen op een moment waarop hij zich nog niet middels het 
uitspreken van een intentie heeft vastgelegd. Tussen het aanbod van de consument en de 
acceptatie daarvan door de handelaar, en dus de sluiting van de overeenkomst, kan evenwel 
enige tijd verstrijken.

Amendement 571
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorafgaande aan de sluiting van enige 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
verstrekt de handelaar de consument de 
volgende informatie, voor zover die niet al 
duidelijk is uit de context:

1. Tijdig voor de sluiting van enige 
verkoop- of dienstenovereenkomst 
verstrekt de handelaar de consument de 
volgende informatie:

Or.en

Amendement 572
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voornaamste kenmerken van het 
product, in de mate waarin zulks gezien 
het medium en het product passend is;

(a) de beschrijving of omschrijving van de 
goederen of diensten;

Or.de
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Amendement 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in geval van digitale producten: 
over technische 
beschermingsmaatregelen, indien van 
toepassing, en de interoperabiliteit met in 
het algemeen gebruikte hardware en 
software, evenals informatie over 
eventueel bekende niet-interoperabiliteit;

Or.en

Amendement 574
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het geografische adres en de identiteit 
van de handelaar, in het bijzonder zijn 
handelsnaam, en, in voorkomend geval,
het geografische adres en de identiteit van 
de handelaar namens wie hij optreedt;

(b) het geografische zakenadres en de 
identiteit van de handelaar, in het bijzonder 
zijn handelsnaam, en, in voorkomend 
geval, het geografische zakenadres en de 
identiteit van de handelaar namens wie hij 
optreedt;

Or.en

Motivering

Als adres moet het zakenadres van de handelaar worden opgegeven.

Amendement 575
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het geografische adres en de identiteit 
van de handelaar, in het bijzonder zijn 
handelsnaam, en, in voorkomend geval, het 
geografische adres en de identiteit van de 
handelaar namens wie hij optreedt;

(b) het geografische zakenadres en de 
identiteit van de handelaar, in het bijzonder 
zijn handelsnaam, en, in voorkomend 
geval, het geografische zakenadres en de 
identiteit van de handelaar namens wie hij 
optreedt;

Or.en

Amendement 576
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het geografische adres en de identiteit 
van de handelaar, in het bijzonder zijn 
handelsnaam, en, in voorkomend geval, het 
geografische adres en de identiteit van de 
handelaar namens wie hij optreedt;

b) het handelsadres en de identiteit van de 
handelaar, in het bijzonder zijn 
handelsnaam, en, in voorkomend geval, het 
handelsadres en de identiteit van de 
handelaar namens wie hij optreedt;

Or.fr

Amendement 577
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het geografische adres en de identiteit 
van de handelaar, in het bijzonder zijn 
handelsnaam, en, in voorkomend geval, 
het geografische adres en de identiteit van 
de handelaar namens wie hij optreedt;

(b) het zakenadres en de identiteit van de 
handelaar;

Or.de
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Amendement 578
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het geografische adres en de identiteit 
van de handelaar, in het bijzonder zijn 
handelsnaam, en, in voorkomend geval,
het geografische adres en de identiteit van 
de handelaar namens wie hij optreedt;

(b) het geografische zakenadres en de 
identiteit van de handelaar, in het bijzonder 
zijn handelsnaam, en het geografische 
zakenadres en de identiteit van de 
handelaar namens wie hij optreedt;

Or.en

Amendement 579
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de contactgegevens, inclusief het 
telefoonnummer en elk ander middel voor 
communicatie op afstand, zodat de 
consument snel en direct contact met de 
handelaar kan opnemen en kan 
communiceren;

Or.en

Amendement 580
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de adresgegevens, met 
telefoonnummer of eventueel ander 
communicatiemiddel op afstand (telex, e-
mailadres enz.) waarmee de consument de 
handelaar werkelijk kan bereiken, en zich 
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snel en direct met hem in verbinding kan 
stellen;

Or.fr

Motivering

Met vermelding van het telefoonnummer of e-mailadres van de handelaar kan niet worden 
volstaan.  Vaak merkt de consument dat slechts traag wordt geantwoord of dat de aansluiting 
niet werkt.  Het is dus zaak te preciseren dat de consument zich snel en direct met de 
handelaar in verbinding moet kunnen stellen. 

Amendement 581
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) ten minste één ander element van 
de adresgegevens van de handelaar 
waarmee de consument zich snel en direct 
met hem in verbinding kan stellen 
(telefoonnummer, telex, e-mailadres) ;

Or.fr

Motivering

Het is belangrijk dat de handelaar ten minste nog één ander element van zijn adresgegevens 
vermeldt waarmee de consument snel contact met hem kan opnemen (het postadres volstaat 
daartoe niet) en hem ook daadwerkelijk kan bereiken (want het gebeurt vaak dat het 
opgegeven telefoonnummer niet werkt).

Amendement 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het handelsadres van de handelaar, 
met  telefoon- en telexnummer of 
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eventueel e-mailadres, zodat de 
consument zich daadwerkelijk met de 
handelaar in verbinding kan stellen;

Or.fr

Motivering

Omdat de op internetsites opgegeven telefoonnummers van handelaren soms niet werken, is 
het zaak dat in de richtlijn wordt gestipuleerd dat er daadwerkelijk contact mogelijk moet zijn 
tussen handelaar en consument. Een consument moet de handelaar met wie hij een 
oereenkomst gesloten heeft, kunnen bereiken bijv. in geval van problemen bij de verzending 
van het goed of rond de uitvoering van de overeenkomst.

Amendement 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het zakenadres van de handelaar 
en zijn telefoonnummer, alsmede 
faxnummer of e-mailadres indien 
beschikbaar, zodat de consument snel 
contact met de handelaar kan opnemen 
en efficiënt met hem kan communiceren;

Or.en

Motivering

Meer en meer bedrijven maken geen gebruik meer van een fax omdat dit binnenkort 
achterhaald zal zijn. Volledig harmonisatieniveau.   

Amendement 584
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de prijs, inclusief belastingen, of, als (c) de totale prijs, inclusief belastingen, of, 
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het om een soort product gaat waarvan de 
prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden 
berekend, de manier waarop de prijs wordt 
berekend, en, in voorkomend geval, alle 
extra vracht-, leverings- of portokosten of, 
indien deze kosten redelijkerwijs niet 
vooraf kunnen worden berekend, in ieder 
geval het feit dat er eventueel dergelijke 
extra kosten moeten worden betaald;

als het om een soort product gaat waarvan 
de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan 
worden berekend, de manier waarop de 
prijs wordt berekend, en, in voorkomend 
geval, alle extra vracht-, leverings- of 
portokosten of, indien deze kosten 
redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden 
berekend, in ieder geval het feit dat er 
eventueel dergelijke extra kosten moeten 
worden betaald; bij een overeenkomst van 
onbepaalde duur geldt als totale prijs de 
totale maandelijkse kosten;

Or.en

Motivering

De prijs die in de informatie voor sluiting van de overeenkomst wordt gegeven moet het 
exacte door de consument te betalen bedrag zijn.

Amendement 585
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

© de prijs, inclusief belastingen, of, als het 
om een soort product gaat waarvan de prijs 
redelijkerwijs niet vooraf kan worden 
berekend, de manier waarop de prijs wordt 
berekend, en, in voorkomend geval, alle 
extra vracht-, leverings- of portokosten of, 
indien deze kosten redelijkerwijs niet 
vooraf kunnen worden berekend, in ieder 
geval het feit dat er eventueel dergelijke 
extra kosten moeten worden betaald;

© de eindprijs, inclusief belastingen, of, als 
het om een soort goed of dienst gaat 
waarvan de prijs redelijkerwijs niet vooraf 
kan worden berekend, de manier waarop de 
prijs wordt berekend, en, in voorkomend 
geval, alle extra vracht-, leverings- of 
portokosten of, indien deze kosten 
redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden 
berekend, in ieder geval het feit dat er 
eventueel dergelijke extra kosten moeten 
worden betaald;

Or.fr
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Amendement 586
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de prijs, inclusief belastingen, of, als 
het om een soort product gaat waarvan de 
prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden 
berekend, de manier waarop de prijs wordt 
berekend, en, in voorkomend geval, alle 
extra vracht-, leverings- of portokosten of, 
indien deze kosten redelijkerwijs niet 
vooraf kunnen worden berekend, in ieder 
geval het feit dat er eventueel dergelijke 
extra kosten moeten worden betaald;

(c) de totale prijs, inclusief belastingen, of, 
als het om een soort product gaat waarvan 
de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan 
worden berekend, de manier waarop de 
prijs wordt berekend, en, in voorkomend 
geval, alle extra vracht-, leverings- of 
portokosten of, indien deze kosten 
redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden 
berekend, in ieder geval het feit dat er 
eventueel dergelijke extra kosten moeten 
worden betaald; bij overeenkomsten van 
onbepaalde duur moeten de totale 
maandelijkse kosten worden aangegeven;

Or.en

Amendement 587
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

γ) de prijs, inclusief belastingen, of, als het 
om een soort product gaat waarvan de prijs 
redelijkerwijs niet vooraf kan worden 
berekend, de manier waarop de prijs wordt 
berekend, en, in voorkomend geval, alle 
extra vracht-, leverings- of portokosten of, 
indien deze kosten redelijkerwijs niet 
vooraf kunnen worden berekend, in ieder 
geval het feit dat er eventueel dergelijke 
extra kosten moeten worden betaald;

γ) de prijs, inclusief belastingen, of, als het 
om een soort product of dienst gaat 
waarvan de prijs redelijkerwijs niet vooraf 
kan worden berekend, de manier waarop de 
prijs wordt berekend, en, in voorkomend 
geval, alle extra vracht-, leverings- of 
portokosten en eventuele andere kosten of, 
indien deze kosten redelijkerwijs niet 
vooraf kunnen worden berekend, in ieder 
geval het feit dat er eventueel dergelijke 
extra kosten moeten worden betaald;

Or.el
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Amendement 588
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de prijs, inclusief belastingen, of, als 
het om een soort product gaat waarvan de 
prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden 
berekend, de manier waarop de prijs wordt 
berekend, en, in voorkomend geval, alle 
extra vracht-, leverings- of portokosten of, 
indien deze kosten redelijkerwijs niet 
vooraf kunnen worden berekend, in ieder 
geval het feit dat er eventueel dergelijke 
extra kosten moeten worden betaald;

(c) de prijs, inclusief belastingen, of, als 
het om een soort product gaat waarvan de 
prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden 
berekend, de manier waarop de prijs wordt 
berekend, en, in voorkomend geval, alle 
extra vracht-, leverings- of portokosten of, 
indien deze kosten redelijkerwijs niet 
vooraf kunnen worden berekend, het feit 
dat er eventueel deze extra kosten moeten 
worden betaald; bij een 
dienstenovereenkomst die een 
abonnement bevat, wordt onder de prijs 
verstaan: de totale maandelijkse 
abonnementskosten;
De lidstaten mogen in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen handhaven of 
invoeren die afwijken van de bepalingen 
in artikel 5 van deze richtlijn, met 
inbegrip van meer of minder strikte 
bepalingen die een ander niveau van 
consumentenbescherming moeten 
waarborgen.

Or.en

Amendement 589
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de prijs, inclusief belastingen, of, als 
het om een soort product gaat waarvan de 
prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden 
berekend, de manier waarop de prijs wordt 
berekend, en, in voorkomend geval, alle 
extra vracht-, leverings- of portokosten of, 

(c) de totale prijs, inclusief belastingen, of, 
als het om een soort product gaat waarvan 
de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan 
worden berekend, de manier waarop de 
prijs wordt berekend, en, in voorkomend 
geval, alle extra vracht-, leverings- of 
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indien deze kosten redelijkerwijs niet 
vooraf kunnen worden berekend, in ieder 
geval het feit dat er eventueel dergelijke 
extra kosten moeten worden betaald;

portokosten of, indien deze kosten 
redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden 
berekend, in ieder geval het feit dat er 
eventueel dergelijke extra kosten moeten 
worden betaald; indien van toepassing: het 
percentage van de prijs dat verschuldigd 
is aan particuliere kopieerheffing op 
apparatuur en blanco media; bij een 
overeenkomst van onbepaalde duur geldt 
als totale prijs de totale maandelijkse 
kosten;

Or.en

Amendement 590
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

γ) de prijs, inclusief belastingen, of, als het 
om een soort product gaat waarvan de 
prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden 
berekend, de manier waarop de prijs 
wordt berekend, en, in voorkomend geval,
alle extra vracht-, leverings- of portokosten 
of, indien deze kosten redelijkerwijs niet 
vooraf kunnen worden berekend, in ieder 
geval het feit dat er eventueel dergelijke 
extra kosten moeten worden betaald;

γ) de totale prijs, inclusief belastingen en 
alle extra vracht-, leverings- of portokosten 
of, indien deze kosten redelijkerwijs niet 
vooraf kunnen worden berekend, in ieder 
geval het feit dat er eventueel dergelijke 
extra kosten moeten worden betaald;

Or.el

Motivering

Het is essentieel dat de consument op de hoogte is van de totale prijs, d.w.z. inclusief alle 
extra kosten.

Amendement 591
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de prijs, inclusief belastingen, of, als het 
om een soort product gaat waarvan de 
prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden 
berekend, de manier waarop de prijs wordt 
berekend, en, in voorkomend geval, alle 
extra vracht-, leverings- of portokosten of, 
indien deze kosten redelijkerwijs niet 
vooraf kunnen worden berekend, in ieder 
geval het feit dat er eventueel dergelijke 
extra kosten moeten worden betaald;

(c) de prijs, inclusief belastingen, tenzij de 
prijs vanwege het soort product of 
vanwege schommelingen op de markt, 
bijvoorbeeld van grondstoffen, 
redelijkerwijs niet vooraf kan worden 
berekend, en, in voorkomend geval, alle 
extra vracht-, leverings- of portokosten of, 
indien deze kosten redelijkerwijs niet 
vooraf kunnen worden berekend, in ieder 
geval het feit dat er eventueel dergelijke 
extra kosten moeten worden betaald;

Or.de

Motivering

Van een ondernemer kan niet worden verlangd dat hij openbaar maakt hoe hij zijn prijzen 
berekend. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat er situaties zijn waarin de prijs, 
vanwege bijvoorbeeld prijsschommelingen op de wereldmarkt voor grondstoffen, door de 
handelaar vantevoren niet precies kan worden vastgesteld.

Amendement 592
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de prijs, inclusief belastingen, of, als 
het om een soort product gaat waarvan de 
prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden 
berekend, de manier waarop de prijs wordt 
berekend, en, in voorkomend geval, alle 
extra vracht-, leverings- of portokosten of, 
indien deze kosten redelijkerwijs niet 
vooraf kunnen worden berekend, in ieder 
geval het feit dat er eventueel dergelijke 
extra kosten moeten worden betaald;

(c) de prijs, inclusief belastingen, of, als 
het om een soort product gaat waarvan de 
prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden 
berekend, de manier waarop de prijs wordt 
berekend, en, in voorkomend geval, alle 
extra vracht-, leverings- of portokosten of, 
indien deze kosten redelijkerwijs niet 
vooraf kunnen worden berekend, het feit 
dat er eventueel deze extra kosten moeten 
worden betaald; bij een 
dienstenovereenkomst die een 
abonnement bevat, wordt onder de prijs 
verstaan: de totale maandelijkse 
abonnementskosten;
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Or.en

Amendement 593
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de prijs, inclusief belastingen, of, als 
het om een soort product gaat waarvan de 
prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden 
berekend, de manier waarop de prijs wordt 
berekend, en, in voorkomend geval, alle 
extra vracht-, leverings- of portokosten of, 
indien deze kosten redelijkerwijs niet 
vooraf kunnen worden berekend, in ieder 
geval het feit dat er eventueel dergelijke 
extra kosten moeten worden betaald;

(c) de totale prijs, inclusief belastingen, of, 
als het om een soort product gaat waarvan 
de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan 
worden berekend, de manier waarop de 
prijs wordt berekend, en, in voorkomend 
geval, alle extra vracht-, leverings- of 
portokosten of, indien deze kosten 
redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden 
berekend, in ieder geval het feit dat er 
eventueel dergelijke extra kosten moeten 
worden betaald; bij een overeenkomst van 
onbepaalde duur geldt als totale prijs de 
totale maandelijkse kosten;

Or.en

Amendement 594
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de contactgegevens, inclusief het 
telefoonnummer en elk ander middel voor 
communicatie op afstand, zodat de 
consument snel en direct contact met de 
handelaar kan opnemen en kan 
communiceren;

Or.en
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Amendement 595
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de wijze van betaling, levering, 
uitvoering en het beleid inzake 
klachtenbehandeling, indien deze 
afwijken van de vereisten van 
professionele toewijding;

Schrappen

Or.de

Amendement 596
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de wijze van betaling, levering, 
uitvoering en het beleid inzake 
klachtenbehandeling, indien deze 
afwijken van de vereisten van 
professionele toewijding;

(d) de wijze van betaling, levering en
uitvoering;

Or.en

Amendement 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de wijze van betaling, levering,
uitvoering en het beleid inzake 
klachtenbehandeling, indien deze 
afwijken van de vereisten van 
professionele toewijding;

(d) de wijze van betaling, levering en 
uitvoering, indien deze afwijken van de 
vereisten van professionele toewijding;
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Or.de

Motivering

Es kann Gewerbetreibenden und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen nicht 
zugemutet werden, über das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden informieren zu müssen.
Zum einen verfügen mittelständische Unternehmen mangels Ressourcen oft nicht über 
derartige Verfahren. Zum anderen würde die Verpflichtung zu einer negativen Auskunft über 
das Nichtbestehen eines Beschwerdeverfahrens faktisch einen Druck erzeugt, ein solches 
einrichten zu müssen. Es ist im ureigensten Interesse aller Unternehmen mit Kundenkontakt, 
unmittelbar auf deren Wünsche und Beschwerden in angemessener Form und zur 
Zufriedenheit des Kunden zu reagieren. Sollte ein unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren 
bestehen, so wird der Gewerbetreibende von sich aus seine Kunden entsprechend 
informieren. Eine gesetzlich festgeschriebene Pflicht ist in dieser Hinsicht überflüssig und 
kontraproduktiv.

Amendement 598
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de wijze van betaling, levering, 
uitvoering en het beleid inzake 
klachtenbehandeling, indien deze 
afwijken van de vereisten van 
professionele toewijding;

(d) de wijze van betaling, levering en 
uitvoering;

Or.en

Amendement 599
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de wijze van betaling, levering, 
uitvoering en het beleid inzake 
klachtenbehandeling, indien deze afwijken 
van de vereisten van professionele 
toewijding;

(d) de wijze van betaling, levering en
uitvoering, het beleid inzake 
klachtenbehandeling en het geografisch 
adres waartoe de consument zich met 
eventuele klachten kan richten; 
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Or.fr

Motivering

Schrapping van begrip professionele toewijding, wat te vaag is en voor meerdere uitlegging 
vatbaar. Toevoeging van adres waar men zich kan vervoegen met klachten.

Amendement 600
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de wijze van betaling, levering,
uitvoering en het beleid inzake 
klachtenbehandeling, indien deze 
afwijken van de vereisten van 
professionele toewijding;

(d) voor zover voorwaarden worden 
vastgesteld die afwijken van de wettelijke 
bepalingen, de wijze van betaling, levering 
en uitvoering.

Or.de

Motivering

Het is niet de taak van ondernemingen informatie te verstrekken over algemene wettelijke 
regelingen. De handelaar hoeft hierover alleen informatie te verstrekken indien hij in het 
kader van overeenkomsten voorwaarden wil vaststellen die afwijken van de wettelijke 
bepalingen. Het verplicht moeten verstrekken van informatie over klachtenbehandeling is 
nadeling voor het midden- en kleinbedrijf aangezien dit vaak niet over een formeel 
klachtenbehandelingssysteem beschikt.

Amendement 601
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de wijze van betaling, levering, 
uitvoering en het beleid inzake 
klachtenbehandeling, indien deze afwijken 
van de vereisten van professionele 
toewijding;

(d) de wijze van betaling, levering, 
uitvoering en het beleid inzake 
klachtenbehandeling;
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Or.fr

Amendement 602
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de wijze van betaling, levering,
uitvoering en het beleid inzake 
klachtenbehandeling, indien deze 
afwijken van de vereisten van 
professionele toewijding;

(d) wijze van betaling, levering en
uitvoering

Or.de

Motivering

Het moeten verstrekken van informatie over klachtenbehandeling zou er in de praktijk toe 
leiden dat slechts nietszeggende algemene formuleringen zouden worden gebruikt, die voor de 
consument niet echt een toegevoegde waarde opleveren.

Amendement 603
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het beleid inzake 
klachtenbehandeling en het geografische 
zakenadres van de handelaar – en in 
voorkomend geval dat van de handelaar 
namens wie de bedrijfsrepresentant 
optreedt – waaraan de consument 
eventuele klachten kan richten;

Or.en
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Amendement 604
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) het bestaan van een regeling voor 
minnelijke schikking van eventuele 
geschillen, voor zover van toepassing;

Or.en

Amendement 605
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de termijn waarbinnen de 
handelaar zich verplicht het goed te 
leveren of de dienst te verrichten;

Or.fr

Amendement 606
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de klachtenbehandelingsprocedure 
en het geografische adres van de 
handelaar of dat van de handelaar 
namens wie de bedrijfsrepresentant(e) 
optreedt en het geografische adres 
waaraan de consument eventuele 
klachten kan richten;

Or.en
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Amendement 607
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) de mogelijkheid een beroep te doen 
op passende  
schadeloosstellingsregelingen, waaronder 
systemen voor een collectieve 
schadeloosstelling en alternatieve stelsels 
voor geschillenbeslechting;

Or.en

Amendement 608
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het bestaan van een recht van 
herroeping, indien van toepassing;

(e) het bestaan of ontbreken van een recht 
van herroeping en de procedures en 
voorwaarden voor de uitoefening van dit 
recht, inclusief de eventuele kosten van 
het retourneren van de goederen, 
overeenkomstig bijlage I;

Or.en

Amendement 609
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het bestaan van een recht van 
herroeping, indien van toepassing;

(e) het bestaan of ontbreken van een recht 
van herroeping en, indien van toepassing,
de voorwaarden en modaliteiten voor 
uitoefening van dat recht overeenkomstig 
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bijlage I, met vermelding van de 
herroepingstermijn en de naam en het 
adres van de handelaar aan wie de 
herroeping moet worden meegedeeld;

Or.fr

Motivering

Het is van belang dat de consument geïnformeerd is omtrent het recht van herroeping, de 
manier om dat recht uit te oefenen, maar ook omtrent het ontbreken van dat rechtbij sommige 
soorten goederen of diensten.

Amendement 610
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het bestaan van een recht van 
herroeping, indien van toepassing;

(e) het bestaan of ontbreken van een recht 
van herroeping en, indien van toepassing,
de voorwaarden voor uitoefening van dat 
recht; 

Or.fr

Amendement 611
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het bestaan van een recht van 
herroeping, indien van toepassing;

(e) het bestaan of ontbreken van een recht 
van herroeping en de procedures en 
voorwaarden voor de uitoefening van zijn 
rechten, inclusief de eventuele kosten van 
het retourneren van de goederen, indien 
van toepassing;

Or.en
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Amendement 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het bestaan van een recht van 
herroeping, indien van toepassing;

(e) indien een herroepingsrecht bestaat, 
de voorwaarden, de termijn en de 
procedure voor het uitoefenen ervan; de 
handelaar kan hiertoe de 
standaardherroepingsinstructies en het 
standaardherroepingsformulier zoals 
bedoeld in Bijlage I, Deel A of B, of een 
andere duidelijke verklaring gebruiken; 
indien de handelaar de consument 
informeert met gebruikmaking van het 
stadaardherroepingsformulier zoals 
bedoeld in Bijlage I, Deel A, voldoet hij 
aan de eisen inzake 
informatieverstrekking;

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 75.

Amendement 613
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het bestaan van een recht van 
herroeping, indien van toepassing;

(e) het bestaan of ontbreken van een recht 
van herroeping en de procedures en 
voorwaarden voor de uitoefening van dit 
recht, inclusief de eventuele kosten van 
het retourneren van de goederen, 
overeenkomstig bijlage I;

Or.en
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Amendement 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het bestaan van een recht van 
herroeping, indien van toepassing;

(e) het bestaan van een recht van 
herroeping, indien van toepassing; de 
voorwaarden, termijn en procedure voor 
de uitoefening van dat recht, met de 
informatie dat de consument 
aansprakelijk is voor de betaling van de in 
redelijkheid vastgestelde kosten van de 
handelaar overeenkomstig artikel 17, lid 
2, indien hij besluit gebruik te maken van 
zijn herroepingsrecht na een verzoek 
overeenkomstig artikel 10, lid 2, onder a), 
of artikel 11, lid 4, onder a) te hebben 
gedaan; 

Or.en

Amendement 615
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het bestaan van een recht van 
herroeping, indien van toepassing;

(e) indien een herroepingsrecht bestaat, 
de voorwaarden, de termijn en de 
procedure voor het uitoefenen ervan; de 
handelaar kan hiertoe de 
standaardherroepingsinstructies en het 
standaardherroepingsformulier zoals 
bedoeld in Bijlage I, Deel A of B, of een 
andere duidelijke verklaring gebruiken; 
indien de handelaar de consument 
informeert met gebruikmaking van de 
stadaardherroepingsinstructies zoals 
bedoeld in Bijlage I, Deel A, voldoet hij 
aan de eisen inzake 
informatieverstrekking.
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Or.de

Motivering

Het gebruik van een standaardformulier vormt een enorme lastenverlichting voor in het 
bijzonder het midden- en kleinbedrijf en voorkomt gebakkelei over de herroepingsinstructies. 
Met het oog op de rechtszekerheid is het belangrijk dat handelaren erop kunnen vertrouwen 
dat ze aan de verplichtingen inzake informateverstrekking hebben voldaan wanneer ze het 
standaardformulier gebruiken.

Amendement 616
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het bestaan van een recht van 
herroeping, indien van toepassing;

(e) het bestaan of ontbreken van een recht 
van herroeping en de procedures en 
voorwaarden voor de uitoefening van dit 
recht, inclusief de eventuele kosten van 
het retourneren van de goederen, 
overeenkomstig bijlage I;

Or.en

Motivering

Het is niet voldoende dat consumenten alleen wordt gezegd dat zij recht op herroeping 
hebben. Ook moet worden vermeld wat dit in de praktijk betekent en in het bijzonder hoe dit 
recht effectief kan worden uitgeoefend. Veel consumenten winnen aanvankelijk advies over 
hun rechten in bij de handelaar, dus is het belangrijk dat deze volledige informatie op het 
verkooppunt moet geven. Als dit verdere detail niet wordt vermeld bestaat het grote gevaar 
dat de consument niet weet hoe en/of wanneer hij van zijn herroepingsrecht gebruik moet 
maken. Daardoor zou dit cruciale recht kunnen worden uitgehold.

Amendement 617
Catherine Soullie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het bestaan van een recht van 
herroeping, indien van toepassing;

(e) het al dan niet bestaan van een recht 
van herroeping;

Or.en

Amendement 618
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) nadere uitleg omtrent de vraag wie 
bij herroeping de kosten draagt voor het 
retourneren van goederen, voor zover van 
toepassing;

Or.en

Amendement 619
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) informatie omtrent de financiële 
garanties inzake terugvordering van 
vooruitbetaalde bedragen in geval van 
herroeping of annulering;

Or.en

Amendement 620
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Bij ontbreken van een recht van 
herroeping wegens een uitdrukkelijk 
verzoek tot uitvoering van de dienst 
gedurende de 
herroepingstermijn ingevolge artikel 19: 
de informatie dat de consument als gevolg 
van dat verzoek niet beschikt over een 
herroepingsrecht;

Or.fr

Motivering

Om bewust een keuze te kunnen maken dient de consument zich tevoren ervan bewust te zijn 
wat de gevolgen zijn van een eventueel uitdrukkelijk verzoek om uitvoering van de dienst 
gedurende de herroepingstermijn, namelijk dat hij naderhand geen gebruik meer kan maken 
van dit recht.

Amendement 621
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) de termijn waarbinnen de 
handelaar zich verplicht het goed te 
leveren of de dienst te verrichten;

Or.fr

Motivering

Vermelding van de levertermijn is een belangrijk onderdeel van goede voorlichting aan de 
consument.

Amendement 622
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) informatie omtrent de financiële 
garanties inzake terugvordering van 
vooruitbetaalde bedragen in geval van 
herroeping of annulering van de 
overeenkomst;

Or.en

Amendement 623
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) indien van toepassing, nadere 
uitleg omtrent de vraag wie na de 
herroeping de kosten draagt voor het 
retourneren van goederen;

Or.en

Amendement 624
Damien Abad

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Bij ontbreken van een recht van 
herroeping ingevolge artikel 19: de 
informatie dat de consument als gevolg 
van dat verzoek niet beschikt over een 
herroepingsrecht;

Or.fr

Motivering

Het is van belang dat de consument geïnformeerd is omtrent het recht van herroeping, de 
manier om dat recht uit te oefenen, maar ook omtrent het ontbreken van dat rechtbij sommige 
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soorten goederen of diensten.

Amendement 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) de termijn waarbinnen de 
handelaar zich verplicht het goed te 
leveren of de dienst te verrichten;

Or.fr

Motivering

Vermelding van de levertermijn is een belangrijk voor een betere bescherming van de 
consument. Ook kan hierdoor de transactie beter worden toegesneden op de aard van de 
aangeboden zaak of dienst.

Amendement 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) het verlies van de mogelijkheid 
voor de consument gebruik te maken van 
het recht van herroeping wanneer hij 
uitdrukkelijk verlangt dat de dienst 
gedurende de herroepingstermijn wordt 
uitgevoerd;

Or.fr

Motivering

Dat de consument geen gebruik meer kan maken van zijn recht tot herroeping wanneer hij 
uitdrukkelijk verlangt dat de dienst gedurende de herroepingstermijn wordt uitgevoerd, is 
voor hem eveneens belangrijk om te weten. 
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Amendement 627
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) nadere uitleg omtrent de vraag wie 
bij herroeping de kosten draagt voor het 
retourneren van goederen, voor zover van 
toepassing;

Or.en

Amendement 628
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) informatie omtrent de financiële
garanties inzake terugvordering van 
vooruitbetaalde bedragen in geval van 
herroeping of annulering;

Or.en

Amendement 629
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quater) het eventuele bestaan van 
gedragscodes, en hoe die geraadpleegd 
kunnen worden;

Or.en
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Amendement 630
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het bestaan en de voorwaarden van 
klantenservice en handelsgaranties, voor 
zover van toepassing;

Schrappen

Or.de

Amendement 631
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het bestaan en de voorwaarden van 
klantenservice en handelsgaranties, voor 
zover van toepassing;

(f) naast een herinnering aan het bestaan  
van een wettelijke garantie van 
overeenstemming voor de goederen, het 
bestaan en de voorwaarden van 
klantenservice en handelsgaranties, voor 
zover van toepassing;

Or.fr

Amendement 632
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het bestaan en de voorwaarden van 
klantenservice en handelsgaranties, voor 
zover van toepassing;

(f) naast een herinnering aan het bestaan  
van een wettelijke garantie van 
overeenstemming voor de goederen, het 
bestaan en de voorwaarden van 
klantenservice en handelsgaranties, voor 
zover van toepassing;
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Or.fr

Motivering

Het is belangrijk te herinneren aan het bestaan van een wettelijke garantie van 
overeenstemming voor de goederen.

Amendement 633
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter f bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) het eventuele bestaan van 
gedragscodes, en hoe die geraadpleegd 
kunnen worden;

Or.en

Amendement 634
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter f bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) indien van toepassing, het bestaan 
en de voorwaarden van klantenservice na 
de koop, en de handelsgaranties;

Or.en

Amendement 635
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter f ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) indien van toepassing, het bestaan 
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van een gedragscode en hoe hierop een 
beroep moet worden gedaan;

Or.en

Amendement 636
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de duur van de overeenkomst, indien 
van toepassing, of, wanneer de 
overeenkomst van onbepaalde duur is, de 
voorwaarden voor het beëindigen van de 
overeenkomst;

(g) de duur van de overeenkomst, indien 
van toepassing, of, wanneer de 
overeenkomst van onbepaalde duur of 
automatisch vernieuwbaar is, de 
voorwaarden voor het beëindigen van de 
overeenkomst;

Or.en

Amendement 637
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de duur van de overeenkomst, indien 
van toepassing, of, wanneer de 
overeenkomst van onbepaalde duur is, de 
voorwaarden voor het beëindigen van de 
overeenkomst;

(g) de duur van de overeenkomst, indien 
van toepassing, of, wanneer de 
overeenkomst van onbepaalde duur of 
automatisch vernieuwbaar is, de 
voorwaarden voor het beëindigen van de 
overeenkomst;

Or.en

Amendement 638
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de duur van de overeenkomst, indien 
van toepassing, of, wanneer de 
overeenkomst van onbepaalde duur is, de 
voorwaarden voor het beëindigen van de 
overeenkomst;

(g) de duur van de overeenkomst, indien 
van toepassing, of, wanneer de 
overeenkomst van onbepaalde duur is, de 
voorwaarden voor het beëindigen van de 
overeenkomst, voor zover voorwaarden 
worden vastgesteld die afwijken van de 
wettelijke bepalingen.

Or.de

Motivering

Het is niet de taak van ondernemingen informatie te verstrekken over algemene wettelijke 
regelingen - in het bijzonder in het geval van grensoverschrijdende overeenkomsten op basis 
van de ROM I-verordening, waar het recht van de woonplaats/verblijf van de consument van 
toepassing is. De handelaar hoeft hierover alleen informatie te verstrekken indien hij in het 
kader van overeenkomsten voorwaarden wil vaststellen die afwijken van de wettelijke 
bepalingen.

Amendement 639
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de duur van de overeenkomst, indien 
van toepassing, of, wanneer de 
overeenkomst van onbepaalde duur is, de 
voorwaarden voor het beëindigen van de 
overeenkomst;

(g) de duur van de overeenkomst, indien 
van toepassing, of, wanneer de 
overeenkomst van onbepaalde duur of 
automatisch vernieuwbaar is, de 
voorwaarden voor het beëindigen van de 
overeenkomst;

Or.en

Amendement 640
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de duur van de overeenkomst, indien 
van toepassing, of, wanneer de 
overeenkomst van onbepaalde duur is, de 
voorwaarden voor het beëindigen van de 
overeenkomst;

(g) de duur van de overeenkomst, indien 
van toepassing, of, wanneer de 
overeenkomst van onbepaalde duur  of 
automatisch verlengbaar is, de 
voorwaarden voor het beëindigen van de 
overeenkomst;

Or.fr

Amendement 641
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de duur van de overeenkomst, indien 
van toepassing, of, wanneer de 
overeenkomst van onbepaalde duur is, de 
voorwaarden voor het beëindigen van de 
overeenkomst;

(g) de duur van de overeenkomst, indien 
van toepassing, of, wanneer de 
overeenkomst van onbepaalde duur is, de 
voorwaarden voor het beëindigen van de 
overeenkomst en de manier waarop de 
overeenkomst moet worden beëindigd;

Or.en

Amendement 642
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de minimumduur van de verplichtingen 
van de consument uit hoofde van de 
overeenkomst, voor zover van toepassing;

Schrappen

Or.de
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Amendement 643
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het bestaan en de voorwaarden van 
aanbetalingen of andere financiële 
waarborgen die de consument op verzoek 
van de handelaar moet betalen of bieden.

Schrappen

Or.de

Amendement 644
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) dat de overeenkomst wordt gesloten 
met een handelaar en dat de consument 
derhalve de door deze richtlijn geboden 
bescherming geniet;

Or.en

Amendement 645
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i ter) de vraag of de wederpartij een 
consument is wanneer het 
overeenkomsten betreft die zijn gesloten 
via een tussenpersoon;

Or.en
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Amendement 646
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i quater) de termijn waarbinnen het 
aanbod blijft gelden;

Or.en

Amendement 647
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i quinquies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i quinquies) het gebruik van technische 
beveiligingsvoorzieningen voor digitale 
producten, voorzover van toepassing;

Or.en

Motivering

De consumenten moeten voldoende en duidelijke informatie krijgen over beperkingen op het 
gebruik van gekochte digitale goederen.

Amendement 648
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i sexies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i sexies) de interoperabiliteit van digitale 
producten met hardware en software voor 
zover de handelaar daarvan op de hoogte 
is of indien redelijkerwijs verondersteld 
kan worden dat hij daarvan op de hoogte 
kan zijn, evenals informatie over 
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eventuele niet-interoperabiliteit;

Or.en

Motivering

Interoperabiliteit is een belangrijk middel om de consument in een digitaal milieu te dienen. 
Bij de aankoop van digitale goederen is de consument vooral geïnteresseerd in de 
mogelijkheid gegevens van de ene hardware of software naar de andere uit te wisselen en de 
mogelijkheid de digitale goederen op het apparaat van zijn keuze te gebruiken.

Amendement 649
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) eventueel de toepassing van 
technische beschermingsmaatregelen 
voor digitale producten, alsmede de 
interoperabiliteit van digitale producten 
met computermateriaal en software, al 
naar gelang hetgeen de handelaar weet of 
redelijkerwijs zou moeten weten 
(waaronder ook eventuele niet-
interoperabiliteit) ;

Or.fr

Amendement 650
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) de interoperabiliteit van digitale 
producten met hardware of software voor 
zover de handelaar daarvan op de hoogte 
is, en enig soort van incompatibiliteit; 

Or.en
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Amendement 651
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i ter) dat de overeenkomst wordt gesloten 
met een handelaar en dat de consument 
derhalve de door deze richtlijn geboden 
bescherming geniet;

Or.en

Amendement 652
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i quater) het gebruik van de technische 
beveiligingsvoorzieningen voor digitale 
producten, voorzover van toepassing;

Or.en

Amendement 653
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i quinquies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i quinquies) de termijn waarbinnen het 
aanbod blijft gelden;

Or.en
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Amendement 654
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i sexies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i sexies) nadere bijzonderheden over de 
vraag of de wederpartij een consument is 
wanneer het overeenkomsten betreft die 
zijn gesloten via een tussenpersoon;

Or.en

Amendement 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) indien van toepassing de 
mogelijkheid van toegang tot 
buitengerechtelijke klachten- en 
geschilbeslechtingsprocedures waaraan 
de handelaar is onderworpen, en de 
voorwaarden voor toegang daartoe.

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 77.

Amendement 656
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(I bis) het gebruik van technische 
beveiligingsvoorzieningen voor digitale 
producten, voor zover van toepassing;

Or.en

Amendement 657
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i ter) de interoperabiliteit van digitale 
producten met hardware en software voor 
zover de handelaar daarvan op de hoogte 
is of voor zover redelijkerwijs 
verondersteld kan worden dat hij daarvan 
op de hoogte kan zijn, evenals informatie 
over eventuele niet-interoperabiliteit;

Or.en

Amendement 658
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) het gebruik van technische 
beveiligingsvoorzieningen voor digitale 
producten, voor zover van toepassing;

Or.en

Motivering

Heeft speciaal betrekking op digitale producten. De consumenten moeten voldoende en 
duidelijke informatie krijgen over eventuele beperkingen op het gebruik van gekochte digitale 
goederen die eventueel in de overeenkomst zijn voorgeschreven en/of worden toegepast door 



AM\836026NL.doc 245/251 PE450.954v01-00

NL

een technologisch systeem, welke beperkingen de bruikbaarheid van het goed tegen de 
verwachtingen van de consument in, beïnvloeden.

Amendement 659
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter i ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i ter) de interoperabiliteit van digitale 
producten met hardware en software voor 
zover de handelaar daarvan op de hoogte 
is of voor zover redelijkerwijs 
verondersteld kan worden dat hij daarvan 
op de hoogte kan zijn, evenals informatie 
over eventuele niet-interoperabiliteit;

Or.en

Motivering

Heeft speciaal betrekking op digitale producten. De bepalingen over 
informatieverstrekkingsvereisten stroken thans niet met de specifieke kenmerken van digitale 
goederen. Bij de aankoop van digitale goederen is de consument vooral geïnteresseerd in het 
ontvangen van de informatie over het gebruik van de digitale goederen op het apparaat of de 
uitrusting van zijn keuze en van informatie over de uitwisseling van gegevens van de ene 
hardware of software naar de andere.

Amendement 660
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. de handelaar zorgt ervoor dat 
informatie over zijn geografische adres en 
telefoonnummer, en ook over de prijs 
zonder belastingen en over het bestaan 
van een herroepingsrecht op zodanige 
wijze wordt verstrekt, dat deze makkelijk 
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door de consument is te vinden;

Or.en

Amendement 661
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. het gebruik van technische 
beveiligingsvoorzieningen voor digitale 
producten, voor zover van toepassing;

Or.en

Amendement 662
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. de interoperabiliteit van digitale 
producten met hardware en software voor 
zover de handelaar daarvan op de hoogte 
is, of voor zover redelijkerwijs 
verondersteld kan worden dat hij daarvan 
op de hoogte kan zijn, evenals informatie 
over eventuele niet-interoperabiliteit;

Or.en

Amendement 663
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij een openbare verkoop bij opbod kan Schrappen
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de in lid 1, onder b), bedoelde informatie 
vervangen worden door het geografische 
adres en de identiteit van de 
veilingmeester.

Or.fr

Motivering

Deze richtlijn is niet van toepassing op overeenkomsten die via een veiling worden gesloten. 
Samenhang met amendement op artikel 3, lid 1 bis.

Amendement 664
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten stellen geen andere  
vormvereisten aan de bij het 
herroepingsformulier te voegen 
informatie dan die zijn genoemd in bijlage 
I, deel A.

Or.fr

Amendement 665
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lid 1 is niet van toepassing op 
verkoop- of dienstenovereenkomsten die 
betrekking hebben op transacties in het 
dagelijks leven waarbij de handelaar zijn 
dienst onmiddellijk na sluiting van de 
overeenkomst moet verrichten.

ofen
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Amendement 666
Andreas Schwab, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten stellen voor de 
standaardherroepingsinstructies 
overeenkomstig Bijlage I, Deel A, geen 
verdere vormvoorschriften vast.

Or.de

Motivering

Dit amendement vervangt het vorige amendement 79.

Amendement 667
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde informatie vormt 
een integrerend onderdeel van de 
verkoop- of dienstenovereenkomst.

Schrappen

Or.de

Amendement 668
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde informatie vormt
een integrerend onderdeel van de verkoop-
of dienstenovereenkomst.

3. De in lid 1 bedoelde informatie is een 
integrerend onderdeel van de verkoop- of 
dienstenovereenkomst en heeft het 
uiterlijk van een standaardovereenkomst 
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die in alle lidstaten beschikbaar zal zijn.

en

Amendement 669
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De handelaar dient aan te tonen dat 
het de in dit artikel voorgeschreven 
informatie heeft verstrekt.

Or.en

Motivering

De bewijslast moet worden omgedraaid.

Amendement 670
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De overeenkomstig dit artikel 
verstrekte informatie wordt gegeven in 
eenvoudige, begrijpelijke taal en dient 
leesbaar te zijn.

Or.en

Motivering

In dit artikel moet om transparantie worden gevraagd.
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Amendement 671
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Wanneer de handelaar verkoop-
of dienstenovereenkomsten sluit met een 
duidelijk te identificeren groep 
consumenten die zich, gezien de 
toegepaste commerciële praktijk of het 
onderliggende product, in een bijzonder 
kwetsbare positie bevinden, dan moet de 
op grond van dit artikel te verstrekken 
informatie worden gegeven in eenvoudige 
bewoordingen die begrijpelijk zijn voor 
het gemiddelde lid van deze groep.

Or.en

Motivering

Er moet bij de informatievereisten rekening worden gehouden met de specifieke behoeften van 
kwetsbare consumenten.

Amendement 672
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 quinquies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. Dit artikel laat 
informatievereisten die handelaars op 
grond van specifieke wetgeving van de 
Unie worden opgelegd, onverlet.

Or.en
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Amendement 673
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 quinquies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. De lidstaten kunnen in hun 
nationale wetgeving geen andere 
regelingen vaststellen of handhaven dan 
die zoals bedoeld in artikel 5 van deze 
richtlijn, ook niet wanneer deze een hoger 
of lager niveau van bescherming van de 
consument tot gevolg zouden hebben.

Or.de


