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Amendement 1
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het contractenrecht
de kern vormt van alle nationale regels 
over het gedrag van ondernemingen en 
consumenten op hun markten; 
overwegende dat de interne markt wegens 
het bestaan van 27 verschillende 
rechtsstelsels en op grond van de risico's 
en kosten van grensoverschrijdende 
transacties versnipperd blijft,

A. overwegende dat de interne markt 
wegens vele factoren, waaronder het niet 
uitvoeren van de bestaande 
internemarktwetgeving, versnipperd blijft,

Or. en

Amendement 2
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het contractenrecht
de kern vormt van alle nationale regels 
over het gedrag van ondernemingen en 
consumenten op hun markten; 
overwegende dat de interne markt wegens 
het bestaan van 27 verschillende 
rechtsstelsels en op grond van de risico's 
en kosten van grensoverschrijdende 
transacties versnipperd blijft,

A. overwegende dat de interne markt 
wegens vele factoren, waaronder het niet 
uitvoeren van de bestaande 
internemarktwetgeving, versnipperd blijft,

Or. en

Amendement 3
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Overweging A 
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Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het contractenrecht
de kern vormt van alle nationale regels 
over het gedrag van ondernemingen en 
consumenten op hun markten; 
overwegende dat de interne markt wegens 
het bestaan van 27 verschillende 
rechtsstelsels en op grond van de risico's 
en kosten van grensoverschrijdende 
transacties versnipperd blijft,

A. overwegende dat er verder onderzoek 
nodig is om beter te begrijpen waarom de 
interne markt versnipperd blijft en hoe 
deze problemen het beste kunnen worden 
aangepakt, en met name hoe op de 
uitvoering van de bestaande wetgeving 
kan worden toegezien,

Or. en

Amendement 4
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het contractenrecht
de kern vormt van alle nationale regels 
over het gedrag van ondernemingen en 
consumenten op hun markten; 
overwegende dat de interne markt wegens 
het bestaan van 27 verschillende 
rechtsstelsels en op grond van de risico's 
en kosten van grensoverschrijdende 
transacties versnipperd blijft,

A. overwegende dat er verder onderzoek 
nodig is om beter te begrijpen waarom de 
interne markt versnipperd blijft en hoe 
deze problemen het beste kunnen worden 
aangepakt, en met name hoe op de 
uitvoering van de bestaande wetgeving,
zoals de Richtlijn betreffende diensten op 
de interne markt (2006/123/EG), kan 
worden toegezien,

Or. en

Amendement 5
Louis Grech

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat een aantal van de 
meest evidente hinderpalen waarmee 
consumenten en kmo's met betrekking tot 
de Europese interne markt worden 
geconfronteerd, de volgende zijn: 
ingewikkelde contractuele betrekkingen, 
oneerlijke voorwaarden in contracten, 
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ontoereikende en onvoldoende informatie, 
en inefficiënte en tijdrovende procedures,

Or. en

Amendement 6
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Overweging B 

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat van het bestaan van 
een gemeenschappelijk Europees 
contractenrecht vooral de consumenten 
profiteren, omdat zij ten volle gebruik 
kunnen maken van de interne markt,

Schrappen

Or. en

Amendement 7
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Overweging B 

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat van het bestaan van 
een gemeenschappelijk Europees 
contractenrecht vooral de consumenten 
profiteren, omdat zij ten volle gebruik 
kunnen maken van de interne markt,

Schrappen

Or. en

Amendement 8
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Overweging B 

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat van het bestaan van 
een gemeenschappelijk Europees 
contractenrecht vooral de consumenten
profiteren, omdat zij ten volle gebruik 

B. overwegende dat een instrumentarium 
om meer coherente en consistente 
wetgeving en standaardvoorwaarden te 
creëren vooral de ondernemingen en de
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kunnen maken van de interne markt, consumenten ten goede zou komen, omdat 
zij meer gebruik zouden kunnen maken 
van de interne markt,

Or. en

Amendement 9
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Overweging B 

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat van het bestaan van 
een gemeenschappelijk Europees 
contractenrecht vooral de consumenten
profiteren, omdat zij ten volle gebruik 
kunnen maken van de interne markt,

B. overwegende dat het bestaan van een 
gemeenschappelijk Europees 
contractenrecht de consumenten ten goede 
zou komen en met name zou bijdragen tot 
meer en toegankelijkere 
grensoverschrijdende handel binnen de 
interne markt,

Or. en

Amendement 10
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Overweging B 

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat van het bestaan van 
een gemeenschappelijk Europees 
contractenrecht vooral de consumenten
profiteren, omdat zij ten volle gebruik 
kunnen maken van de interne markt,

B. overwegende dat een instrumentarium 
om meer coherente en consistente 
wetgeving en standaardvoorwaarden te 
creëren vooral de ondernemingen en de
consumenten ten goede zou komen, omdat 
zij meer gebruik zouden kunnen maken 
van de interne markt,

Or. en

Amendement 11
Toine Manders

Ontwerpadvies
Overweging B 
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Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat van het bestaan van 
een gemeenschappelijk Europees 
contractenrecht vooral de consumenten 
profiteren, omdat zij ten volle gebruik 
kunnen maken van de interne markt,

B. overwegende dat van het bestaan van 
een gemeenschappelijk Europees 
contractenrecht vooral de consumenten 
zullen kunnen profiteren, omdat zij ten 
volle gebruik kunnen maken van de interne 
markt,

Or. nl

Amendement 12
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Overweging C 

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de Commissie in haar 
Groenboek1 talrijke mogelijkheden voor 
een instrument ten behoeve van het 
Europese contractenrecht heeft 
gepresenteerd, dat de EU zouden kunnen 
helpen van de economische crisis te 
herstellen, haar ondernemerschap te
vergroten en het vertrouwen van haar
burgers in de interne markt te versterken,

C. overwegende dat de Commissie in haar 
Groenboek1 talrijke mogelijkheden voor 
een instrument ten behoeve van het 
Europese contractenrecht heeft 
gepresenteerd, dat ondernemerschap kan
vergroten en het vertrouwen van de burgers 
in de interne markt kan versterken,

Or. en

Amendement 13
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Overweging C 

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de Commissie in haar 
Groenboek talrijke mogelijkheden voor een 
instrument ten behoeve van het Europese 
contractenrecht heeft gepresenteerd, dat de 
EU zouden kunnen helpen van de 
economische crisis te herstellen, haar 
ondernemerschap te vergroten en het 
vertrouwen van haar burgers in de interne 
markt te versterken,

C. overwegende dat de Commissie in haar 
Groenboek talrijke mogelijkheden voor een 
instrument ten behoeve van het Europese 
contractenrecht heeft gepresenteerd, dat
ondernemerschap kan helpen vergroten en 
het vertrouwen van de burgers in de interne 
markt kan helpen versterken,
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Or. en

Amendement 14
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Overweging C 

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de Commissie in haar 
Groenboek1 talrijke mogelijkheden voor 
een instrument ten behoeve van het 
Europese contractenrecht heeft 
gepresenteerd, dat de EU zouden kunnen
helpen van de economische crisis te 
herstellen, haar ondernemerschap te
vergroten en het vertrouwen van haar
burgers in de interne markt te versterken,

C. overwegende dat de Commissie in haar 
Groenboek1 talrijke mogelijkheden voor 
een instrument ten behoeve van het 
Europese contractenrecht heeft 
gepresenteerd, dat ondernemerschap kan
helpen vergroten en het vertrouwen van de
burgers in de interne markt kan helpen
versterken,

Or. en

Amendement 15
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Overweging D 

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de onderhandelingen 
over de 
consumentenbeschermingsrichtlijn2 de 
moeilijkheden en grenzen van de aanzet tot 
harmonisering op het gebied van het 
contractenrecht hebben laten zien, wanneer 
men daarbij het gemeenschappelijke 
streven naar een hoog niveau van 
consumentenbescherming in Europa niet 
wil ondermijnen,

D. overwegende dat de onderhandelingen 
over de 
consumentenbeschermingsrichtlijn2 de 
moeilijkheden en grenzen van de aanzet tot
volledige harmonisering op het gebied van 
het contractenrecht betreffende 
consumentenbescherming, wegens de 
complexiteit daarvan, hebben laten zien, 
wanneer men daarbij het 
gemeenschappelijke streven naar een hoog 
niveau van consumentenbescherming in 
Europa niet wil ondermijnen,

Or. en
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Amendement 16
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Overweging D 

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de onderhandelingen 
over de
consumentenbeschermingsrichtlijn2 de 
moeilijkheden en grenzen van de aanzet tot 
harmonisering op het gebied van het 
contractenrecht hebben laten zien, 
wanneer men daarbij het 
gemeenschappelijke streven naar een hoog 
niveau van consumentenbescherming in 
Europa niet wil ondermijnen,

D. overwegende dat de onderhandelingen 
over de consumentenbeschermingsrichtlijn 
de moeilijkheden en grenzen van de aanzet 
tot harmonisering van de 
consumentenwetgeving met betrekking tot 
contracten hebben laten zien, wanneer 
men daarbij het gemeenschappelijke 
streven naar een hoog niveau van 
consumentenbescherming in Europa niet 
wil ondermijnen,

Or. en

Amendement 17
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Overweging D 

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de onderhandelingen 
over de 
consumentenbeschermingsrichtlijn2 de 
moeilijkheden en grenzen van de aanzet tot 
harmonisering op het gebied van het 
contractenrecht hebben laten zien, 
wanneer men daarbij het 
gemeenschappelijke streven naar een hoog 
niveau van consumentenbescherming in 
Europa niet wil ondermijnen,

D. overwegende dat de onderhandelingen 
over de 
consumentenbeschermingsrichtlijn2 de 
moeilijkheden en grenzen van de aanzet tot
volledige harmonisering van de 
consumentenwetgeving met betrekking tot 
contracten, wegens de complexiteit 
daarvan, hebben laten zien, wanneer men 
daarbij het gemeenschappelijke streven 
naar een hoog niveau van 
consumentenbescherming in Europa niet 
wil ondermijnen,

Or. en

Amendement 18
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Overweging D 
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Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de onderhandelingen 
over de
consumentenbeschermingsrichtlijn2 de 
moeilijkheden en grenzen van de aanzet tot 
harmonisering op het gebied van het 
contractenrecht hebben laten zien, wanneer 
men daarbij het gemeenschappelijke 
streven naar een hoog niveau van 
consumentenbescherming in Europa niet 
wil ondermijnen,

D. overwegende dat de onderhandelingen 
over de consumentenrechtenrichtlijn2 de 
moeilijkheden en grenzen van de aanzet tot 
harmonisering op het gebied van het 
contractenrecht hebben laten zien, wanneer 
men daarbij het gemeenschappelijke 
streven naar een hoog niveau van 
consumentenbescherming in Europa niet 
wil ondermijnen,

Or. de

Amendement 19
Toine Manders

Ontwerpadvies
Overweging D 

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de onderhandelingen 
over de consumentenbeschermingsrichtlijn 
de moeilijkheden en grenzen van de aanzet 
tot harmonisering op het gebied van het 
contractenrecht hebben laten zien, wanneer 
men daarbij het gemeenschappelijke 
streven naar een hoog niveau van 
consumentenbescherming in Europa niet 
wil ondermijnen,2

D. overwegende dat de onderhandelingen 
over de consumentenbeschermingsrichtlijn 
de voordelen maar ook de moeilijkheden 
en grenzen van de aanzet tot harmonisering 
op het gebied van het contractenrecht 
hebben laten zien, wanneer men daarbij het 
gemeenschappelijke streven naar een hoog 
niveau van consumentenbescherming in 
Europa niet wil ondermijnen,2

Or. nl

Amendement 20
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Overweging E 

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat het eindresultaat van
dit proces, een Europees contractenrecht,
goed doordacht moet worden, zo nodig
gewijzigd en officieel door de Europese
wetgever moet worden aangenomen om dit 
proces politieke legitimiteit en steun te 

E. overwegende dat het eindresultaat
realistisch, uitvoerbaar, evenredig en goed 
doordacht moet zijn alvorens het wordt
gewijzigd en officieel door de Europese
medewetgevers wordt aangenomen,
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verlenen,

Or. en

Amendement 21
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Overweging E 

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat het eindresultaat van 
dit proces, een Europees contractenrecht, 
goed doordacht moet worden, zo nodig 
gewijzigd en officieel door de Europese 
wetgever moet worden aangenomen om dit 
proces politieke legitimiteit en steun te 
verlenen,

E. overwegende dat het eindresultaat van 
dit proces, een Europees contractenrecht, 
goed doordacht moet worden en aan een 
grondige effectbeoordeling moet worden 
onderworpen, zo nodig gewijzigd en 
officieel door de Europese wetgever moet 
worden aangenomen om dit proces
efficiëntie alsook politieke legitimiteit en 
steun te verlenen,

Or. en

Amendement 22
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Overweging E 

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat het eindresultaat van 
dit proces, een Europees contractenrecht, 
goed doordacht moet worden, zo nodig 
gewijzigd en officieel door de Europese
wetgever moet worden aangenomen om dit 
proces politieke legitimiteit en steun te 
verlenen,

E. overwegende dat een eindresultaat op
het gebied van Europees contractenrecht
realistisch, uitvoerbaar, evenredig en goed 
doordacht moet zijn alvorens het zo nodig
wordt gewijzigd en officieel door de 
Europese medewetgevers wordt
aangenomen,

Or. en

Amendement 23
Toine Manders

Ontwerpadvies
Overweging E 
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Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat het eindresultaat van 
dit proces, een Europees contractenrecht, 
goed doordacht moet worden, zo nodig 
gewijzigd en officieel door de Europese 
wetgever moet worden aangenomen om 
dit proces politieke legitimiteit en steun te 
verlenen,

E. overwegende dat het eindresultaat van 
dit proces, een Europees contractenrecht, 
goed doordacht moet worden en de 
voordelen ervan op positieve wijze 
gecommuniceerd moeten worden naar de 
burgers, om dit proces politieke 
legitimiteit en steun te verlenen,

Or. nl

Amendement 24
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het open debat over 
het Groenboek en wenst een grondige 
analyse van de resultaten van deze 
raadpleging door de ter zake bevoegde 
afdelingen van de Commissie;

1. is ingenomen met het open debat over 
het Groenboek en wenst een grondige 
analyse van de resultaten van deze 
raadpleging door de ter zake bevoegde 
afdelingen van de Commissie; verzoekt de 
Commissie een grondige 
effectbeoordeling van alle voorgestelde 
opties te verrichten en daarbij met name 
rekening te houden met een evaluatie van 
de reële behoeften van de economische 
actoren en de kosten en de meerwaarde 
van elke optie;

Or. en

Amendement 25
Catherine Stihler, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het open debat over 
het Groenboek en wenst een grondige 
analyse van de resultaten van deze 
raadpleging door de ter zake bevoegde 
afdelingen van de Commissie;

1. benadrukt de noodzaak van een open 
debat over alle beleidsopties die het 
Groenboek worden vermeld en wenst een 
grondige analyse van de resultaten van 
deze raadpleging door de ter zake 
bevoegde afdelingen van de Commissie;
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benadrukt ook de noodzaak van een 
grondige effectbeoordeling van de 
gevolgen voor alle partijen, waaronder 
kmo's, en van een gedetailleerde raming 
van de kosten van de uitvoering van elk 
Commissievoorstel;

Or. en

Amendement 26
Emma McClarkin, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat een grondige 
effectbeoordeling, waarin alle 
beleidsopties in het Groenboek in gelijke 
mate worden onderzocht, met inbegrip 
van de mogelijkheid om geen maatregelen 
te nemen, door het Europees Parlement 
en alle medeverantwoordelijke commissies 
onder de loep moet worden genomen 
alvorens uiteindelijk een aanbeveling 
wordt gekozen en de werkzaamheden met 
betrekking tot de beleidsoptie worden 
aangevat;

Or. en

Amendement 27
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vraagt de Commissie een grondige 
effectbeoordeling te verrichten van de 
optie die het meest passend wordt geacht; 
deze effectbeoordeling moet onder meer 
het volgende omvatten: vaststelling van de 
meest geschikte rechtsgrondslag, sociale 
en economische gevolgen, samenhang 
met het bestaande EU-, internationaal en 
privaatrecht, mogelijke arbitragesystemen 
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bij geschillen tussen consumenten en 
ondernemingen over de keuze en de 
toepassing van het facultatieve 
instrument, en de meerwaarde van een 
dergelijk facultatief instrument voor de 
consumenten en de ondernemingen; 
vraagt dat deze effectbeoordeling wordt 
afgerond en dat bezwaren worden 
ondervangen alvorens de werkzaamheden 
met betrekking tot de beleidsoptie worden 
aangevat;

Or. en

Amendement 28
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept de belangrijke plaats 
die kmo's en ambachtelijke bedrijven 
innemen in de Europese economie; dringt 
erop aan dat ervoor wordt gezorgd dat het 
in de Single Market Act gehuldigde 
"think small first"-beginsel naar behoren 
wordt toegepast en prioriteit krijgt in het 
debat over EU-initiatieven inzake 
contractenrecht;

Or. en

Amendement 29
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat een grondige 
effectbeoordeling, waarin alle 
beleidsopties in het Groenboek in gelijke 
mate worden onderzocht, met inbegrip 
van de mogelijkheid om geen maatregelen 
te nemen, door het Europees Parlement 
en alle medeverantwoordelijke commissies 
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onder de loep moet worden genomen 
alvorens uiteindelijk een aanbeveling 
wordt gekozen en de werkzaamheden met 
betrekking tot de beleidsoptie worden 
aangevat;

Or. en

Amendement 30
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de ontwikkeling van 
een facultatief Europees contractenrecht 
een belangrijke winst voor een beter 
functionerende interne markt zou kunnen 
opleveren en dat het Parlement en de
Raad uiteindelijk de verantwoordelijkheid 
voor zijn juridische vorm en de concrete 
omvang moeten dragen;

2. is van oordeel dat de ontwikkeling van 
een instrumentarium om meer coherente 
en consistente wetgeving en 
standaardvoorwaarden te creëren een 
evenredige en realistische methode zou 
kunnen zijn om het functioneren van de
interne markt te verbeteren; benadrukt dat 
een optie die verder gaat dan een 
instrumentarium niet mag worden 
gesteund; herinnert eraan dat er tal van 
andere praktische belemmeringen voor de 
grensoverschrijdende handel zijn, zoals de 
taal, de leveringskosten en de voorkeuren
en de cultuur van de consumenten, die 
niet door het contractenrecht kunnen 
worden opgelost;

Or. en

Amendement 31
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de ontwikkeling van 
een facultatief Europees contractenrecht 
een belangrijke winst voor een beter 
functionerende interne markt zou kunnen 
opleveren en dat het Parlement en de 
Raad uiteindelijk de verantwoordelijkheid 

Schrappen 
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voor zijn juridische vorm en de concrete 
omvang moeten dragen;

Or. en

Amendement 32
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de ontwikkeling van 
een facultatief Europees contractenrecht 
een belangrijke winst voor een beter 
functionerende interne markt zou kunnen 
opleveren en dat het Parlement en de Raad 
uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor 
zijn juridische vorm en de concrete 
omvang moeten dragen;

2. is van oordeel dat de ontwikkeling van 
een facultatief Europees contractenrecht of
een verder uitgewerkt "instrumentarium" 
een belangrijke winst voor een beter 
functionerende interne markt zou kunnen 
opleveren en dat het Parlement en de Raad 
uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor 
zijn juridische vorm en de concrete 
omvang moeten dragen;

Or. en

Amendement 33
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de ontwikkeling van 
een facultatief Europees contractenrecht 
een belangrijke winst voor een beter 
functionerende interne markt zou kunnen 
opleveren en dat het Parlement en de Raad 
uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor 
zijn juridische vorm en de concrete 
omvang moeten dragen;

2. is van oordeel dat de ontwikkeling van 
een rechtsinstrument voor contractenrecht
op EU-niveau (een "28e regeling") kan 
worden overwogen met het oog op een 
beter functionerende interne markt, en dat 
het Europees Parlement en de Raad 
uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor 
zijn juridische vorm en de concrete 
omvang moeten dragen; onderstreept 
echter dat een dergelijke optie eerst 
grondig moet worden geëvalueerd om 
ervoor te zorgen dat zij meerwaarde 
oplevert voor zowel de ondernemingen als 
de consumenten, en dat de mogelijke 
wisselwerkingen met de bestaande EU-
wetgeving moeten worden vastgesteld en 
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verduidelijkt;

Or. en

Amendement 34
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de ontwikkeling van 
een facultatief Europees contractenrecht
een belangrijke winst voor een beter 
functionerende interne markt zou kunnen 
opleveren en dat het Parlement en de Raad 
uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor 
zijn juridische vorm en de concrete 
omvang moeten dragen;

2. is van oordeel dat de interinstitutionele
ontwikkeling van een "instrumentarium"
een belangrijke winst voor een beter 
functionerende interne markt zou kunnen 
opleveren door meer consistentie in 
nieuwe wetgeving te bevorderen, en dat 
het Parlement en de Raad uiteindelijk de 
verantwoordelijkheid voor zijn juridische 
vorm en de concrete omvang moeten 
dragen; aanvullende initiatieven om kmo's 
te helpen om grensoverschrijdende handel 
te gaan drijven, bestaan onder meer in de 
ontwikkeling van een aantal 
standaardvoorwaarden die in het kader 
van de geldende wetgeving van bestaande 
systemen kunnen worden gebruikt;

Or. en

Amendement 35
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de ontwikkeling van 
een facultatief Europees contractenrecht 
een belangrijke winst voor een beter 
functionerende interne markt zou kunnen 
opleveren en dat het Parlement en de
Raad uiteindelijk de verantwoordelijkheid 
voor zijn juridische vorm en de concrete 
omvang moeten dragen;

2. is van oordeel dat de ontwikkeling van 
een instrumentarium om meer coherente 
en consistente wetgeving en 
standaardvoorwaarden te creëren een 
evenredige en realistische methode kan 
zijn om het functioneren van de interne 
markt te verbeteren; herinnert eraan dat 
er tal van andere praktische 
belemmeringen voor de 
grensoverschrijdende handel zijn, zoals de 
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taal, de leveringskosten en de voorkeuren
en de cultuur van de consumenten, die 
niet door het contractenrecht kunnen 
worden opgelost;

Or. en

Amendement 36
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de ontwikkeling van 
een facultatief Europees contractenrecht 
een belangrijke winst voor een beter 
functionerende interne markt zou kunnen
opleveren en dat het Parlement en de Raad 
uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor 
zijn juridische vorm en de concrete 
omvang moeten dragen;

2. is van oordeel dat de ontwikkeling van 
een verordening voor een facultatief 
Europees contractenrecht een belangrijke 
winst voor een beter functionerende interne 
markt zou opleveren, met voordelen voor 
bedrijven (kostenverlaging door 
voorkomen van collisieregels), 
consumenten (rechtszekerheid, 
vertrouwen, hoge mate van 
consumentenbescherming) en de 
gerechtelijke systemen in de lidstaten (niet 
langer bestudering van buitenlands recht 
nodig), en dat het Parlement en de Raad 
uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor 
zijn juridische vorm en de concrete 
omvang moeten dragen;

Or. nl

Amendement 37
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vraagt de Commissie in 
samenwerking met de lidstaten 
kwaliteitstest en -controles uit te voeren 
om na te gaan of de voorgestelde 
Europese instrumenten voor 
contractenrecht gebruiksvriendelijk zijn, 
volledig tegemoet komen aan de zorgen 
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van de burgers, het proces meerwaarde 
geven voor de consumenten en de 
ondernemingen, de interne markt 
versterken en de grensoverschrijdende 
handel vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 38
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. vraagt de Commissie in verband met 
het initiatief inzake Europees 
contractenrecht onderzoek te doen naar 
bepaalde problemen waarmee 
consumenten en ondernemingen te 
maken krijgen bij grensoverschrijdende 
handel, met name problemen met 
investeringen, betaling, levering, 
taalbarrières, verhaal en verschillen in 
juridische, administratieve en culturele 
tradities;

Or. en

Amendement 39
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat een Europees 
contractenrecht een op zichzelf afgesloten 
en aanvullend aanbod voor 
grensoverschrijdende contracten vormt, 
waarbij het aan de lidstaten wordt 
overgelaten het eventueel ook voor 
binnenlandse contracten toepasbaar te 
verklaren;

Schrappen

Or. en
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Amendement 40
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat een Europees 
contractenrecht een op zichzelf afgesloten 
en aanvullend aanbod voor 
grensoverschrijdende contracten vormt, 
waarbij het aan de lidstaten wordt 
overgelaten het eventueel ook voor
binnenlandse contracten toepasbaar te 
verklaren;

3. is van mening dat de ontwikkeling van
een Europees contractenrecht een
aanvullend en zeer duur afzonderlijk 
rechtsstelsel voor grensoverschrijdende 
contracten zou vormen en een extra laag 
complexiteit zou toevoegen, en dat het
voor een consument moeilijk zou zijn met 
kennis van zaken toestemming te geven 
om het te gebruiken, hetgeen niet geldt 
voor een instrumentarium om meer 
coherente en consistente wetgeving en 
standaardvoorwaarden te creëren, dat een 
veel meer realistische, uitvoerbare en 
evenredige oplossing zou zijn;

Or. en

Amendement 41
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat een Europees 
contractenrecht een op zichzelf afgesloten 
en aanvullend aanbod voor 
grensoverschrijdende contracten vormt, 
waarbij het aan de lidstaten wordt 
overgelaten het eventueel ook voor 
binnenlandse contracten toepasbaar te 
verklaren;

3. is van mening dat de ontwikkeling van
een Europees contractenrecht niet mag 
worden gesteund, aangezien het een
aanvullend, afzonderlijk, zeer duur en 
zeer complex rechtsstelsel voor 
grensoverschrijdende contracten zou 
vormen;

Or. en

Amendement 42
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 
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Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat een Europees
contractenrecht een op zichzelf afgesloten 
en aanvullend aanbod voor 
grensoverschrijdende contracten vormt, 
waarbij het aan de lidstaten wordt
overgelaten het eventueel ook voor 
binnenlandse contracten toepasbaar te 
verklaren;

3. is van mening dat indien er een
dergelijk facultatief instrument voor
contractenrecht op EU-niveau wordt 
ingesteld, het een aanvullend, alternatief, 
afzonderlijk systeem voor 
grensoverschrijdende contracten moet 
vormen, waarvoor consumenten en 
ondernemingen kunnen kiezen in plaats 
van de toepasselijke nationale wetgeving; 
het kan aan de lidstaten worden
overgelaten het eventueel ook voor 
binnenlandse contracten toepasbaar te 
verklaren;

Or. en

Amendement 43
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat een Europees 
contractenrecht een op zichzelf afgesloten 
en aanvullend aanbod voor 
grensoverschrijdende contracten vormt, 
waarbij het aan de lidstaten wordt 
overgelaten het eventueel ook voor 
binnenlandse contracten toepasbaar te 
verklaren;

3. is van mening dat een Europees 
contractenrecht een op zichzelf afgesloten 
en aanvullend aanbod voor 
grensoverschrijdende contracten en 
e-commerce zou kunnen vormen;

Or. en

Amendement 44
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is ervan overtuigd dat een
gemeenschappelijk Europees 
contractenrecht zorgt voor een interne 
markt die beter kan functioneren, zonder 

4. is ervan overtuigd dat een
instrumentarium om meer coherente en 
consistente wetgeving en 
standaardvoorwaarden te creëren, zorgt 
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consequenties voor de nationale 
contractenrechten binnen de lidstaten;

voor een interne markt die beter kan 
functioneren, zonder consequenties voor de
complexe nationale contractenrechten 
binnen de lidstaten en het functioneren 
van andere gebieden van het nationale 
recht, waaronder het recht betreffende 
onrechtmatige daad, het eigendomsrecht 
en het intellectuele-eigendomsrecht;

Or. en

Amendement 45
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is ervan overtuigd dat een 
gemeenschappelijk Europees 
contractenrecht zorgt voor een interne 
markt die beter kan functioneren, zonder 
consequenties voor de nationale 
contractenrechten binnen de lidstaten;

Schrappen 

Or. en

Amendement 46
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is ervan overtuigd dat een
gemeenschappelijk Europees 
contractenrecht zorgt voor een interne 
markt die beter kan functioneren, zonder 
consequenties voor de nationale 
contractenrechten binnen de lidstaten;

4. is van mening dat EU-initiatieven 
inzake contractenrecht een tweeledig doel 
moeten hebben: een interne markt die 
beter kan functioneren, zonder 
consequenties voor de nationale 
contractenrechten binnen de lidstaten, en 
een hoog niveau van 
consumentenbescherming;

Or. en
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Amendement 47
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is ervan overtuigd dat een 
gemeenschappelijk Europees 
contractenrecht zorgt voor een interne 
markt die beter kan functioneren, zonder 
consequenties voor de nationale 
contractenrechten binnen de lidstaten;

4. wacht op bewijzen dat een initiatief 
inzake een gemeenschappelijk Europees 
contractenrecht zorgt voor een interne 
markt die beter kan functioneren, zonder 
consequenties voor de nationale 
contractenrechten binnen de lidstaten;

Or. en

Amendement 48
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is ervan overtuigd dat een 
gemeenschappelijk Europees 
contractenrecht zorgt voor een interne 
markt die beter kan functioneren, zonder 
consequenties voor de nationale 
contractenrechten binnen de lidstaten;

4. is ervan overtuigd dat een 
gemeenschappelijk Europees 
contractenrecht zorgt voor een interne 
markt die beter kan functioneren, waarbij 
een hoge mate van 
consumentenbescherming niet in het 
gedrang zal hoeven komen;

Or. nl

Amendement 49
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie bij de 
invoering van een Europees instrument 
voor contractenrecht rekening te houden 
met de voortdurende wijzigingen op de 
interne markt en de essentiële behoeften 
van de Europese burgers door elk jaar 
mogelijke verstoring, tekortkomingen en 
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ontregeling van de markt in de lidstaten in 
reactie op nieuwe economische, 
maatschappelijke, institutionele en 
technologische ontwikkelingen in kaart te 
brengen;

Or. en

Amendement 50
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat de geschikte rechtsgrondslag 
voor het regelen van contracten tussen 
ondernemers onderling (B2B-contracten) 
en tussen ondernemers en consumenten 
(B2C-contracten) moet worden gevonden 
in de artikelen 114 en 169 of 352 van het 
Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie;

5. meent dat het onduidelijk is of er een
rechtsgrondslag voor een facultatief 
instrument voor het Europees 
contractenrecht bestaat, en dat het 
essentieel is deze kwestie snel op te lossen 
om na te gaan of de EU bevoegd is om 
een dergelijk instrument te creëren en om 
onzekerheid voor de contractpartijen en 
het risico van aanvechting door het Hof 
van Justitie van de Europese Unie of door 
nationale grondwettelijke hoven te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 51
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat de geschikte rechtsgrondslag 
voor het regelen van contracten tussen 
ondernemers onderling (B2B-contracten) 
en tussen ondernemers en consumenten 
(B2C-contracten) moet worden gevonden 
in de artikelen 114 en 169 of 352 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie;

Schrappen

Or. en
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Amendement 52
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat de geschikte rechtsgrondslag 
voor het regelen van contracten tussen 
ondernemers onderling (B2B-contracten) 
en tussen ondernemers en consumenten
(B2C-contracten) moet worden gevonden 
in de artikelen 114 en 169 of 352 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie;

5. meent dat verder moet worden 
onderzocht of de geschikte rechtsgrondslag 
voor het regelen van contracten tussen 
ondernemers onderling (B2B-contracten) 
en tussen ondernemers en consumenten
(B2C-contracten) moet worden gevonden 
in de artikelen 114 en 169 of 352 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 53
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat de geschikte rechtsgrondslag 
voor het regelen van contracten tussen 
ondernemers onderling (B2B-contracten) 
en tussen ondernemers en consumenten
(B2C-contracten) moet worden gevonden 
in de artikelen 114 en 169 of 352 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie;

5. meent dat verder moet worden 
onderzocht of de geschikte rechtsgrondslag 
voor het regelen van contracten tussen 
ondernemers onderling (B2B-contracten) 
en tussen ondernemers en consumenten
(B2C-contracten) moet worden gevonden 
in de artikelen 114 en 169 of 352 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 54
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt vast dat er naar een verschillende 
opzet van het contractenrecht voor B2B-

6. benadrukt dat de tradities van de 
nationale rechtsstelsels moeten worden 
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en B2C-contracten moet worden gestreefd 
uit respect voor de gemeenschappelijke
tradities van de nationale rechtsstelsels, 
met bijzondere aandacht voor de 
bescherming van de zwakkere 
contractpartners, namelijk de consumenten;

geëerbiedigd en dat er bijzondere aandacht
moet worden besteed aan de bescherming
en de noodzaak van geïnformeerde 
toestemming van de zwakkere 
contractpartners, namelijk de consumenten;
benadrukt echter dat een nieuw initiatief 
meerwaarde voor de ondernemingen moet 
opleveren opdat zij ervoor kiezen het te 
gebruiken;

Or. en

Amendement 55
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt vast dat er naar een verschillende 
opzet van het contractenrecht voor B2B-
en B2C-contracten moet worden gestreefd 
uit respect voor de gemeenschappelijke
tradities van de nationale rechtsstelsels, 
met bijzondere aandacht voor de 
bescherming van de zwakkere 
contractpartners, namelijk de 
consumenten;

6. benadrukt dat de tradities van de 
nationale rechtsstelsels moeten worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 56
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat er met 
betrekking tot een Europees 
contractenrecht nog veel vragen moeten 
beantwoord en problemen moeten worden 
opgelost; vraagt de Commissie rekening te 
houden met de jurisprudentie, de 
internationale verdragen inzake 
koopovereenkomsten betreffende 
roerende goederen, zoals de CISG, en het 
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effect op de richtlijn inzake 
consumentenrechten; benadrukt het 
belang van harmonisatie van het 
contractenrecht in de EU, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de 
desbetreffende nationale regelgevingen 
die in B2C-contracten een hoog niveau 
van bescherming bieden;

Or. en

Amendement 57
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat het bijzonder belangrijk 
is het de e-handel binnen de EU te 
vergemakkelijken, die wegens de 
verschillen in de nationale 
contractenrechtsstelsels onderontwikkeld 
is en die door ondernemingen en 
consumenten terecht als een potentiële 
aanjager van de economische groei in de 
toekomst wordt beschouwd;

7. onderstreept dat het bijzonder belangrijk 
is de e-handel binnen de EU te 
vergemakkelijken en benadrukt dat moet 
worden nagegaan of de verschillen in de 
nationale contractenrechtsstelsels een 
belemmering voor groei in de toekomst
kunnen vormen;

Or. en

Amendement 58
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat het bijzonder belangrijk 
is het de e-handel binnen de EU te 
vergemakkelijken, die wegens de 
verschillen in de nationale 
contractenrechtsstelsels onderontwikkeld 
is en die door ondernemingen en 
consumenten terecht als een potentiële 
aanjager van de economische groei in de 
toekomst wordt beschouwd;

7. onderstreept dat het bijzonder belangrijk 
is de e-handel binnen de EU te 
vergemakkelijken, die onderontwikkeld is 
en die door ondernemingen en 
consumenten terecht als een potentiële 
aanjager van de economische groei in de 
toekomst wordt beschouwd;

Or. en
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Amendement 59
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat het bijzonder belangrijk 
is het de e-handel binnen de EU te 
vergemakkelijken, die wegens de 
verschillen in de nationale 
contractenrechtsstelsels onderontwikkeld 
is en die door ondernemingen en 
consumenten terecht als een potentiële 
aanjager van de economische groei in de 
toekomst wordt beschouwd;

7. onderstreept dat het bijzonder belangrijk 
is de e-handel binnen de EU, die 
onderontwikkeld is, te vergemakkelijken
en dat moet worden nagegaan of de 
verschillen in de nationale 
contractenrechtsstelsels een belemmering 
kunnen vormen voor de ontwikkeling van 
deze sector, die door ondernemingen en 
consumenten terecht als een potentiële 
aanjager van de economische groei in de 
toekomst wordt beschouwd;

Or. en

Amendement 60
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat het bijzonder belangrijk 
is het de e-handel binnen de EU te 
vergemakkelijken, die wegens de 
verschillen in de nationale 
contractenrechtsstelsels onderontwikkeld 
is en die door ondernemingen en 
consumenten terecht als een potentiële 
aanjager van de economische groei in de 
toekomst wordt beschouwd;

7. onderstreept dat het bijzonder belangrijk 
is de e-handel binnen de EU te 
vergemakkelijken en benadrukt dat moet 
worden nagegaan of de verschillen in de 
nationale contractenrechtsstelsels een 
belemmering voor groei in de toekomst
kunnen vormen;

Or. en

Amendement 61
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 
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Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat diverse elementen van het 
contractenrecht voor consumenten reeds 
in verschillende Europese regelingen zijn 
opgenomen en dat het verstandig is deze in 
het Europees contractenrecht te 
bundelen; wijst er verder op dat deze reeds 
bestaande regelingen aantonen dat het 
noodzakelijk is een duidelijk 
gestructureerde en voor de consument 
gemakkelijk te herkennen uniforme 
regeling te hebben;

8. wijst erop dat essentiële elementen van
de consumentenwetgeving met betrekking 
tot contracten reeds in verschillende 
Europese regelingen zijn opgenomen en 
dat belangrijke onderdelen van het
consumentenacquis waarschijnlijk zullen 
worden gebundeld in de richtlijn inzake 
consumentenrechten; wijst erop dat die 
richtlijn een voor de consument en de 
ondernemingen gemakkelijk te herkennen 
uniforme regeling zou vormen; benadrukt 
daarom dat het belangrijk is de uitkomst 
van de onderhandelingen over 
consumentenrechten af te wachten 
alvorens een aanbeveling te doen;

Or. en

Amendement 62
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat diverse elementen van het 
contractenrecht voor consumenten reeds in 
verschillende Europese regelingen zijn 
opgenomen en dat het verstandig is deze in 
het Europees contractenrecht te bundelen;
wijst er verder op dat deze reeds bestaande 
regelingen aantonen dat het noodzakelijk is 
een duidelijk gestructureerde en voor de 
consument gemakkelijk te herkennen 
uniforme regeling te hebben;

8. wijst erop dat diverse elementen van het 
contractenrecht voor consumenten reeds in 
verschillende Europese regelingen zijn 
opgenomen en dat het verstandig is deze in 
het Europees contractenrecht te bundelen;
onderstreept dat er met de "Principles of 
European Contract Law" (PEICL) reeds 
voorbereidende werkzaamheden inzake 
verzekeringscontractenrecht zijn verricht, 
die in een Europees contractenrecht 
opgenomen moeten worden en bijgewerkt 
en verder bespoedigd moeten worden; 
wijst er verder op dat deze reeds bestaande 
regelingen aantonen dat het noodzakelijk is 
een duidelijk gestructureerde en voor de 
consument gemakkelijk te herkennen 
uniforme regeling te hebben;

Or. de
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Amendement 63
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat diverse elementen van het 
contractenrecht voor consumenten reeds 
in verschillende Europese regelingen zijn 
opgenomen en dat het verstandig is deze 
in het Europees contractenrecht te 
bundelen; wijst er verder op dat deze reeds 
bestaande regelingen aantonen dat het 
noodzakelijk is een duidelijk 
gestructureerde en voor de consument 
gemakkelijk te herkennen uniforme 
regeling te hebben;

8. wijst erop dat diverse elementen van de 
consumentenwetgeving met betrekking tot 
contracten reeds in verschillende Europese 
regelingen zijn opgenomen;

Or. en

Amendement 64
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat diverse elementen van het 
contractenrecht voor consumenten reeds in 
verschillende Europese regelingen zijn 
opgenomen en dat het verstandig is deze in 
het Europees contractenrecht te bundelen;
wijst er verder op dat deze reeds bestaande 
regelingen aantonen dat het noodzakelijk is 
een duidelijk gestructureerde en voor de 
consument gemakkelijk te herkennen 
uniforme regeling te hebben;

8. wijst erop dat diverse elementen van het 
contractenrecht voor consumenten reeds in 
verschillende Europese regelingen zijn 
opgenomen; benadrukt dat het verstandig 
is deze in het Europees contractenrecht te 
bundelen; wijst er verder op dat deze reeds 
bestaande regelingen aantonen dat het 
noodzakelijk is een duidelijk 
gestructureerde en voor de consument 
gemakkelijk te herkennen uniforme 
regeling te hebben;

Or. en

Amendement 65
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 
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Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat diverse elementen van het 
contractenrecht voor consumenten reeds 
in verschillende Europese regelingen zijn 
opgenomen en dat het verstandig is deze in 
het Europees contractenrecht te 
bundelen; wijst er verder op dat deze reeds 
bestaande regelingen aantonen dat het 
noodzakelijk is een duidelijk 
gestructureerde en voor de consument 
gemakkelijk te herkennen uniforme 
regeling te hebben;

8. wijst erop dat essentiële elementen van
de consumentenwetgeving met betrekking 
tot contracten reeds in verschillende 
Europese regelingen zijn opgenomen en 
dat belangrijke onderdelen van het
consumentenacquis waarschijnlijk zullen 
worden gebundeld in de richtlijn inzake 
consumentenrechten; wijst erop dat die 
richtlijn een voor de consument en de 
ondernemingen gemakkelijk te herkennen 
uniforme regeling zou vormen; benadrukt 
daarom dat het belangrijk is de uitkomst 
van de onderhandelingen over 
consumentenrechten af te wachten 
alvorens een aanbeveling te doen;

Or. en

Amendement 66
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat diverse elementen van het 
contractenrecht voor consumenten reeds in 
verschillende Europese regelingen zijn 
opgenomen en dat het verstandig is deze in 
het Europees contractenrecht te bundelen; 
wijst er verder op dat deze reeds bestaande 
regelingen aantonen dat het noodzakelijk is 
een duidelijk gestructureerde en voor de 
consument gemakkelijk te herkennen 
uniforme regeling te hebben;

8. wijst erop dat diverse elementen van het 
contractenrecht voor consumenten reeds in 
verschillende Europese regelingen zijn 
opgenomen en dat het verstandig is deze in 
het Europees contractenrecht te bundelen
via een verordening voor een facultatief 
instrument; wijst er verder op dat deze 
reeds bestaande regelingen aantonen dat 
het voor invoering van dit facultatieve 
instrument noodzakelijk is een duidelijk 
gestructureerde en voor de consument 
gemakkelijk te herkennen uniforme 
regeling te hebben - waarbij de rechten 
van de consument niet in het gedrang 
komen, zodat zij vertrouwen zullen 
hebben in dit facultatieve instrument - als 
ook een beschrijving van de verhouding 
met de bepalingen van de Rome I-
verordening zodat dit facultatieve 
instrument werkelijk toegevoegde waarde 
zal hebben;
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Or. nl

Amendement 67
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat tot de zaken die in 
een Europees contractenrecht moeten 
worden geregeld vooral de principes van 
het contract behoren, waarbij het voor 
contracten voor consumenten zinvol lijkt 
zich te concentreren op koopcontracten en 
eventueel het contractenrecht in verband 
met de levering van diensten, terwijl het 
algemene deel regelingen dient te bevatten 
in verband met contractdefinitie, de 
plichten vóór afsluiting van het contract, 
de totstandkoming van een contract, de 
vertegenwoordiging, de 
nietigheidsgronden, de interpretatie van
contracten, de uitvoering van het contract, 
de rechten en plichten op grond van het 
contract, met name het recht op garantie, 
het recht van een contract af te zien, 
opzegging, verjaring, enz.;

Schrappen

Or. en

Amendement 68
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat tot de zaken die in een 
Europees contractenrecht moeten worden 
geregeld vooral de principes van het 
contract behoren, waarbij het voor 
contracten voor consumenten zinvol lijkt 
zich te concentreren op koopcontracten en 
eventueel het contractenrecht in verband 
met de levering van diensten, terwijl het 
algemene deel regelingen dient te bevatten 

9. is van mening dat
standaardvoorwaarden zich moeten 
concentreren op koopcontracten en 
eventueel het contractenrecht in verband 
met de levering van diensten, en dat een 
dergelijk instrumentarium consumenten 
niet de bescherming mag ontzeggen die 
wordt geboden door de bestaande 
voorschriften van het internationale 
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in verband met contractdefinitie, de 
plichten vóór afsluiting van het contract, 
de totstandkoming van een contract, de 
vertegenwoordiging, de 
nietigheidsgronden, de interpretatie van 
contracten, de uitvoering van het contract, 
de rechten en plichten op grond van het 
contract, met name het recht op garantie, 
het recht van een contract af te zien, 
opzegging, verjaring, enz.;

privaatrecht (verordeningen Rome I en 
Rome II);

Or. en

Amendement 69
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat tot de zaken die in een 
Europees contractenrecht moeten worden 
geregeld vooral de principes van het 
contract behoren, waarbij het voor 
contracten voor consumenten zinvol lijkt 
zich te concentreren op koopcontracten en 
eventueel het contractenrecht in verband 
met de levering van diensten, terwijl het 
algemene deel regelingen dient te bevatten 
in verband met contractdefinitie, de 
plichten vóór afsluiting van het contract, de 
totstandkoming van een contract, de 
vertegenwoordiging, de 
nietigheidsgronden, de interpretatie van 
contracten, de uitvoering van het contract, 
de rechten en plichten op grond van het 
contract, met name het recht op garantie, 
het recht van een contract af te zien, 
opzegging, verjaring, enz.;

9. is van mening dat tot de zaken die in een 
Europees contractenrecht moeten worden 
geregeld vooral de principes van het 
contract behoren, waarbij het voor 
contracten voor consumenten zinvol lijkt 
zich te concentreren op koopcontracten en 
eventueel het contractenrecht in verband 
met de levering van diensten alsook het 
verzekeringscontractenrecht, terwijl het 
algemene deel regelingen dient te bevatten 
in verband met contractdefinitie, de 
plichten vóór afsluiting van het contract, de 
totstandkoming van een contract, de 
vertegenwoordiging, de 
nietigheidsgronden, de interpretatie van 
contracten, de uitvoering van het contract, 
de rechten en plichten op grond van het 
contract, met name het recht op garantie, 
het recht van een contract af te zien, 
opzegging, verjaring, enz.;

Or. de

Amendement 70
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 
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Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat tot de zaken die in 
een Europees contractenrecht moeten 
worden geregeld vooral de principes van 
het contract behoren, waarbij het voor 
contracten voor consumenten zinvol lijkt 
zich te concentreren op koopcontracten en 
eventueel het contractenrecht in verband 
met de levering van diensten, terwijl het 
algemene deel regelingen dient te bevatten 
in verband met contractdefinitie, de 
plichten vóór afsluiting van het contract, 
de totstandkoming van een contract, de 
vertegenwoordiging, de 
nietigheidsgronden, de interpretatie van 
contracten, de uitvoering van het contract, 
de rechten en plichten op grond van het 
contract, met name het recht op garantie, 
het recht van een contract af te zien, 
opzegging, verjaring, enz.;

Schrappen

Or. en

Amendement 71
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat tot de zaken die in een 
Europees contractenrecht moeten worden 
geregeld vooral de principes van het 
contract behoren, waarbij het voor 
contracten voor consumenten zinvol lijkt 
zich te concentreren op koopcontracten en 
eventueel het contractenrecht in verband 
met de levering van diensten, terwijl het 
algemene deel regelingen dient te bevatten 
in verband met contractdefinitie, de 
plichten vóór afsluiting van het contract, 
de totstandkoming van een contract, de 
vertegenwoordiging, de 
nietigheidsgronden, de interpretatie van 
contracten, de uitvoering van het contract, 
de rechten en plichten op grond van het 
contract, met name het recht op garantie, 

9. is van mening dat tot de zaken die in een 
Europees contractenrecht moeten worden 
geregeld vooral de principes van het 
contract behoren, waarbij het voor 
contracten voor consumenten zinvol lijkt 
zich te concentreren op koopcontracten en 
eventueel het contractenrecht in verband 
met de levering van diensten, terwijl een 
dergelijk instrument consumenten niet de 
bescherming mag ontzeggen die wordt 
geboden door de bestaande voorschriften
van het internationale privaatrecht 
(verordeningen Rome I en Rome II);
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het recht van een contract af te zien, 
opzegging, verjaring, enz.;

Or. en

Amendement 72
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat tot de zaken die in een 
Europees contractenrecht moeten worden 
geregeld vooral de principes van het 
contract behoren, waarbij het voor 
contracten voor consumenten zinvol lijkt 
zich te concentreren op koopcontracten en 
eventueel het contractenrecht in verband 
met de levering van diensten, terwijl het 
algemene deel regelingen dient te bevatten 
in verband met contractdefinitie, de 
plichten vóór afsluiting van het contract, 
de totstandkoming van een contract, de 
vertegenwoordiging, de 
nietigheidsgronden, de interpretatie van 
contracten, de uitvoering van het contract, 
de rechten en plichten op grond van het 
contract, met name het recht op garantie, 
het recht van een contract af te zien, 
opzegging, verjaring, enz.;

9. is van mening dat tot de zaken die in een
eventueel initiatief voor een Europees 
contractenrecht moeten worden geregeld 
vooral de principes van het contract 
behoren, waarbij het voor contracten voor 
consumenten zinvol lijkt zich te 
concentreren op koopcontracten en 
eventueel het contractenrecht in verband 
met de levering van diensten, terwijl een 
dergelijk instrument consumenten niet de 
bescherming mag ontzeggen die wordt 
geboden door de bestaande voorschriften
van het internationale privaatrecht 
(verordeningen Rome I en Rome II);

Or. en

Amendement 73
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. vraagt de Commissie, rekening 
houdend met de bijzondere aard van de 
verschillende contracten en de leidende 
nationale en internationale beginselen 
van het contractenrecht, bij de 
overweging van B2C- en B2B-contracten 
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verschillende aspecten te benadrukken; 
meent voorts, rekening houdend met het 
grondbeginsel van een hoog niveau van 
consumentenbescherming, dat wat B2B-
contracten betreft de bestaande 
branchepraktijken en het beginsel van 
contractvrijheid behouden moeten blijven;

Or. en

Amendement 74
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. is ervan overtuigd dat de wet
evenwichtig moet zijn, een eenvoudige, 
duidelijke, transparante, 
gebruikersvriendelijke vorm moet krijgen 
en geen vage rechtbegrippen mag bevatten, 
opdat zij met name voor de Europese
consument goed begrijpelijk is, waarbij
ook rekening met de eventuele belangen 
van beide (of verscheidene) partners bij 
ieder contract moet worden gehouden;

10. is ervan overtuigd dat de
standaardvoorwaarden evenwichtig
moeten zijn, een eenvoudige, duidelijke, 
transparante, gebruikersvriendelijke vorm 
moet krijgen en geen vage rechtbegrippen
mogen bevatten, opdat zij voor de 
consument goed begrijpelijk zijn en opdat 
de consument nog steeds de bescherming 
geniet van de verplichte 
consumentenbeschermingsvoorschriften 
in zijn lidstaat; benadrukt echter dat er
ook rekening met de eventuele belangen 
van alle partners bij ieder contract moet 
worden gehouden;

Or. en

Amendement 75
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. is ervan overtuigd dat de wet 
evenwichtig moet zijn, een eenvoudige,
duidelijke, transparante,
gebruikersvriendelijke vorm moet krijgen 
en geen vage rechtbegrippen mag 
bevatten, opdat zij met name voor de 

10. is ervan overtuigd dat de Europese 
consumenten altijd duidelijke, 
transparante en gebruikersvriendelijke
voorwaarden verkiezen;
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Europese consument goed begrijpelijk is, 
waarbij ook rekening met de eventuele 
belangen van beide (of verscheidene) 
partners bij ieder contract moet worden 
gehouden;

Or. en

Amendement 76
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. is ervan overtuigd dat de wet
evenwichtig moet zijn, een eenvoudige, 
duidelijke, transparante, 
gebruikersvriendelijke vorm moet krijgen 
en geen vage rechtbegrippen mag bevatten, 
opdat zij met name voor de Europese 
consument goed begrijpelijk is, waarbij 
ook rekening met de eventuele belangen 
van beide (of verscheidene) partners bij 
ieder contract moet worden gehouden;

10. is ervan overtuigd dat een initiatief op 
het gebied van Europees contractenrecht
evenwichtig moet zijn, een eenvoudige, 
duidelijke, transparante, 
gebruikersvriendelijke vorm moet krijgen 
en geen vage rechtbegrippen mag bevatten, 
opdat zij met name voor de Europese 
consument goed begrijpelijk is, waarbij 
ook rekening met de eventuele belangen 
van beide (of verscheidene) partners bij 
ieder contract moet worden gehouden;

Or. en

Amendement 77
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. is ervan overtuigd dat de wet
evenwichtig moet zijn, een eenvoudige, 
duidelijke, transparante, 
gebruikersvriendelijke vorm moet krijgen 
en geen vage rechtbegrippen mag bevatten, 
opdat zij met name voor de Europese
consument goed begrijpelijk is, waarbij 
ook rekening met de eventuele belangen 
van beide (of verscheidene) partners bij 
ieder contract moet worden gehouden;

10. is ervan overtuigd dat een dergelijk 
instrument, als het wordt goedgekeurd,
evenwichtig moet zijn, een eenvoudige, 
duidelijke, transparante, 
gebruikersvriendelijke vorm moet krijgen 
en geen vage rechtbegrippen mag bevatten, 
opdat zij voor de Europese burgers goed 
begrijpelijk is, waarbij ook rekening met de 
eventuele belangen van beide (of 
verscheidene) partners bij ieder contract 
moet worden gehouden; meent dat de 
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Commissie in elk geval rekening moet 
houden met de bevindingen van de 
deskundigengroep;

Or. en

Amendement 78
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. stelt dat consumenten niet de 
nodige informatie krijgen over de 
beschikbaarheid en handhaving van hun 
contractuele rechten, met name bij 
grensoverschrijdende handel; vraagt de 
Commissie een gemakkelijk toegankelijk 
en gebruiksvriendelijk 
informatiemechanisme te consolideren 
dat duidelijk uitlegt hoe het 
contractenrecht tussen de lidstaten werkt 
en, nog belangrijker, welke voordelen het 
biedt voor burgers, consumenten en 
kmo's;

Or. en

Amendement 79
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de consument 
uitdrukkelijk akkoord moet gaan met de 
toepassing van het Europees recht en dat
dit niet stilzwijgend, bijvoorbeeld door 
middel van algemene 
handelsvoorwaarden, mag worden 
ingevoerd;

11. wijst erop dat de consument 
uitdrukkelijk akkoord moet gaan met de 
toepassing van de standaardvoorwaarden
en dat hij moet worden geïnformeerd dat 
hij hetzelfde niveau van 
consumentenbescherming blijft genieten 
als in zijn eigen lidstaat;

Or. en
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Amendement 80
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de consument
uitdrukkelijk akkoord moet gaan met de 
toepassing van het Europees recht en dat 
dit niet stilzwijgend, bijvoorbeeld door 
middel van algemene 
handelsvoorwaarden, mag worden 
ingevoerd;

11. wijst erop dat de consument hetzelfde 
niveau van consumentenbescherming
moet blijven genieten als in zijn eigen 
lidstaat;

Or. en

Amendement 81
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de consument
uitdrukkelijk akkoord moet gaan met de 
toepassing van het Europees recht en dat
dit niet stilzwijgend, bijvoorbeeld door 
middel van algemene 
handelsvoorwaarden, mag worden 
ingevoerd;

11. wijst erop dat het voor de consument
een extra last zou zijn en dat hij om een 
geïnformeerde keuze te maken, twee 
soorten contractenrecht zou moeten 
kennen; tenzij het in eenvoudige 
bewoordingen wordt uitgelegd, met 
vermelding van de voor- en nadelen van 
beide opties, kan de consument geen 
zinnige keuze maken;

Or. en

Amendement 82
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst erop dat de consument 
uitdrukkelijk akkoord moet gaan met de 
toepassing van het Europees recht en dat 
dit niet stilzwijgend, bijvoorbeeld door 

11. wijst erop dat de consument bij 
invoering van een Europees facultatief 
systeem duidelijke informatie zou moeten 
krijgen om zijn rechten te kunnen 



PE460.655v02-00 40/43 AM\859295NL.doc

NL

middel van algemene handelsvoorwaarden, 
mag worden ingevoerd;

begrijpen en met kennis van zaken te 
kunnen beslissen of hij een contract wil 
sluiten op deze alternatieve grond; wijst er 
voorts op dat de consument uitdrukkelijk 
akkoord moet gaan met de toepassing van 
het Europees recht en dat dit niet 
stilzwijgend, bijvoorbeeld door middel van 
algemene handelsvoorwaarden, mag 
worden ingevoerd;

Or. nl

Amendement 83
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 

Ontwerpadvies Amendement

12. is van mening dat het Europees 
contractenrecht de consument op het B2C-
gebied een zeer hoog beschermingsniveau 
moet bieden, mochten echter sommige 
lidstaten een hoger niveau van 
consumentenbescherming bieden, dan 
dient hierop in de bijlage bij de wet 
expliciet te worden gewezen;

12. is van mening dat het instrumentarium
de consument op het B2C-gebied een zeer 
hoog beschermingsniveau moet bieden, 
mochten echter sommige lidstaten een 
hoger niveau van 
consumentenbescherming bieden, dan 
dient hierop in de bijlage bij de wet 
expliciet te worden gewezen;

Or. en

Amendement 84
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 

Ontwerpadvies Amendement

12. is van mening dat het Europees 
contractenrecht de consument op het B2C-
gebied een zeer hoog beschermingsniveau 
moet bieden, mochten echter sommige 
lidstaten een hoger niveau van 
consumentenbescherming bieden, dan
dient hierop in de bijlage bij de wet 
expliciet te worden gewezen;

12. is van mening dat een initiatief op het
gebied van Europees contractenrecht de 
consument op het B2C-gebied een zeer 
hoog beschermingsniveau moet bieden, 
mochten echter sommige lidstaten een 
hoger niveau van 
consumentenbescherming bieden, dan mag 
de consument de toegang tot deze 
bescherming niet worden ontzegd;

Or. en
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Amendement 85
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 

Ontwerpadvies Amendement

12. is van mening dat het Europees 
contractenrecht de consument op het B2C-
gebied een zeer hoog beschermingsniveau 
moet bieden, mochten echter sommige 
lidstaten een hoger niveau van 
consumentenbescherming bieden, dan
dient hierop in de bijlage bij de wet 
expliciet te worden gewezen;

12. is van mening dat een initiatief op het
gebied van Europees contractenrecht de 
consument op het B2C-gebied een zeer 
hoog beschermingsniveau moet bieden, 
mochten echter sommige lidstaten een 
hoger niveau van 
consumentenbescherming bieden, dan mag 
de consument de toegang tot deze 
bescherming niet worden ontzegd;

Or. en

Amendement 86
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 

Ontwerpadvies Amendement

13. onderstreept dat de doorslaggevende
test voor ieder definitief instrument de 
interne markt zelf is; vraagt de Commissie 
erover na te denken hoe het best een beeld 
te krijgen is van de eventuele redenen voor 
een vrijwillig gebruik door ondernemers en 
consumenten; onderstreept dat het 
noodzakelijk is te voorzien in bepalingen 
om aan alle potentiële belangstellenden en 
betrokkenen (met inbegrip van de nationale 
rechtbanken) informatie te geven over het 
bestaan van het Europese contractenrecht 
en de wijze waarop het functioneert.

13. onderstreept dat de doorslaggevende 
test voor ieder beleid de interne markt zelf 
is; vraagt de Commissie erover na te 
denken hoe het best een beeld te krijgen is 
van de eventuele redenen voor een 
vrijwillig gebruik van het 
instrumentarium en de 
standaardvoorwaarden door ondernemers 
en consumenten; onderstreept dat het 
noodzakelijk is te voorzien in bepalingen 
om aan alle potentiële belangstellenden en 
betrokkenen (met inbegrip van de nationale 
rechtbanken) informatie te geven over het 
bestaan van het Europese contractenrecht 
en de wijze waarop het functioneert.

Or. en
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Amendement 87
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 

Ontwerpadvies Amendement

13. onderstreept dat de doorslaggevende 
test voor ieder definitief instrument de 
interne markt zelf is; vraagt de Commissie 
erover na te denken hoe het best een beeld 
te krijgen is van de eventuele redenen voor 
een vrijwillig gebruik door ondernemers en 
consumenten; onderstreept dat het 
noodzakelijk is te voorzien in bepalingen 
om aan alle potentiële belangstellenden en 
betrokkenen (met inbegrip van de nationale 
rechtbanken) informatie te geven over het 
bestaan van het Europese contractenrecht 
en de wijze waarop het functioneert.

13. onderstreept dat de doorslaggevende 
test voor ieder definitief instrument erin 
bestaat de bescherming van de 
consumenten en de goede werking van de
interne markt zelf te garanderen; vraagt de 
Commissie erover na te denken hoe het 
best een beeld te krijgen is van de 
eventuele redenen voor een vrijwillig 
gebruik door ondernemers en 
consumenten; onderstreept dat het 
noodzakelijk is te voorzien in bepalingen 
om aan alle potentiële belangstellenden en 
betrokkenen (met inbegrip van de nationale 
rechtbanken) informatie te geven over het 
bestaan van het Europese contractenrecht 
en de wijze waarop het functioneert.

Or. en

Amendement 88
Catherine Stihler

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 

Ontwerpadvies Amendement

13. onderstreept dat de doorslaggevende 
test voor ieder definitief instrument de 
interne markt zelf is; vraagt de Commissie 
erover na te denken hoe het best een beeld 
te krijgen is van de eventuele redenen
voor een vrijwillig gebruik door 
ondernemers en consumenten;
onderstreept dat het noodzakelijk is te 
voorzien in bepalingen om aan alle 
potentiële belangstellenden en betrokkenen
(met inbegrip van de nationale 
rechtbanken) informatie te geven over het 
bestaan van het Europese contractenrecht 
en de wijze waarop het functioneert.

13. onderstreept dat de doorslaggevende 
test voor ieder definitief instrument
weliswaar de interne markt zelf is, maar 
dat vooraf moet worden aangetoond dat 
het initiatief meerwaarde voor de 
consumenten oplevert en 
grensoverschrijdende transacties niet 
ingewikkelder zal maken voor 
consumenten en ondernemingen;
onderstreept dat het noodzakelijk is te 
voorzien in bepalingen om aan alle 
potentiële belangstellenden en betrokkenen
(met inbegrip van de nationale 
rechtbanken) informatie te geven over het 
bestaan van het Europese contractenrecht 
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en de wijze waarop het functioneert.

Or. en

Amendement 89
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. vraagt de Commissie een grondige 
effectbeoordeling van de verschillende 
Europese instrumenten voor 
contractenrecht te verrichten teneinde de 
samenhang met het nationale 
contractenrecht, binnenlandse 
transacties, internationale instrumenten 
en normen en andere Europese 
beleidsopties en -maatregelen, zoals de 
richtlijn inzake consumentenrechten en 
de dienstenrichtlijn, nader te 
verduidelijken en te onderzoeken; voorts 
moet de Commissie de rol en het belang 
van een toekomstig Europees 
contractenrecht ten opzichte van de 
internationale handel en de betrekkingen 
met derde landen onderzoeken;

Or. en


