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Amendement 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
–

Door de Commissie voorgestelde tekst Voorstel voor verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. de

Motivering

De Europese Unie heeft niet de bevoegdheid voor een omvattende harmonisering van het 
kooprecht. Zelfs bij een optimale toepassing zou het nationaal recht buiten werking worden 
gesteld en de bevoegdheid van de lidstaten worden ingeperkt. De consument wordt door de 
bestaande wetgeving al voldoende beschermd en hiervoor is geen Europese regeling nodig. 
Het nationaal recht biedt bovendien een hoge mate van rechtszekerheid. Bij het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht bestaat daarentegen geen garantie dat dit in heel 
Europa op uniforme wijze wordt geïnterpreteerd.

Amendement 340
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Binnen het kader van de 
herziening van het consumentenacquis 
die in 2004 in gang is gezet met het 
Groenboek van de Commissie, heeft de 
onlangs aangenomen 
Richtlijn 2011/83/EU betreffende 
consumentenrechten betrekking op de 
belangrijkste gebieden die verband 
houden met het overeenkomstenrecht, te 
weten verkoop op afstand en colportage. 
Deze richtlijn wordt medio 2014 
operationeel en voorziet in een uniform 
rechtskader voor transacties tussen 
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ondernemingen en consumenten en met 
name voor elektronische handel tussen 
ondernemingen en consumenten.

Or. en

Amendement 341
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De onderlinge aanpassing van het 
consumentenovereenkomstenrecht aan de 
hand van wetgevingsharmonisatie met 
een hoog niveau van bescherming voor 
alle marktspelers, is de meest geschikte 
manier om het vertrouwen van 
consumenten in grensoverschrijdende 
transacties te versterken en de handel op 
de interne markt te bevorderen.

Or. en

Amendement 342
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Het consumentenacquis moet 
worden bijgewerkt om het hoofd te bieden 
aan de uitdagingen die de 
maatschappelijke en economisch 
ontwikkelingen, met inbegrip van de 
digitale economie, met zich meebrengen. 
De consumenten hebben behoefte aan een 
kader van solide rechten om op de interne 
markt veilige aankopen te doen tegen 
eerlijke voorwaarden. 
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Richtlijn 2011/83/EU betreffende 
consumentenrechten heeft de regelgeving 
inzake consumentenbescherming herzien, 
met name wat betreft specifieke 
verkoopmethoden, te weten verkoop op 
afstand en colportage. Het gebied van de 
wettelijke garanties is zowel voor 
consumenten als voor ondernemingen 
van groot belang en moet verder 
onderling worden aangepast en 
gemoderniseerd, waar deze richtlijn in 
voorziet.

Or. en

Amendement 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om deze belemmeringen in verband 
met het overeenkomstenrecht te kunnen 
overwinnen, moeten partijen de 
mogelijkheid hebben overeen te komen dat 
op hun overeenkomsten een uniform 
geheel van bepalingen inzake 
overeenkomstenrecht van toepassing is met 
dezelfde betekenis en uitlegging in alle 
lidstaten: een gemeenschappelijk 
kooprecht. Het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht moet een aanvullende 
optie vormen die de keuzemogelijkheid 
van partijen vergroot en steeds kan worden 
toegepast wanneer zij dat samen zinvol 
achten om de grensoverschrijdende handel 
te bevorderen, en transactie- en alternatieve 
kosten alsook andere belemmeringen in 
verband met het overeenkomstenrecht voor 
grensoverschrijdende handel te beperken. 
Dit recht moet slechts de basis van een 
contractuele relatie worden indien partijen 
gezamenlijk tot de toepassing ervan 

(8) Om deze belemmeringen in verband 
met het overeenkomstenrecht te kunnen 
overwinnen, moeten partijen bij verkoop 
op afstand de mogelijkheid hebben 
overeen te komen dat op hun 
overeenkomsten een uniform geheel van 
bepalingen inzake overeenkomstenrecht 
van toepassing is met dezelfde betekenis en 
uitlegging in alle lidstaten: een 
gemeenschappelijk kooprecht. Het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
moet een aanvullende optie vormen die de 
keuzemogelijkheid van partijen bij verkoop 
op afstand vergroot en steeds kan worden 
toegepast wanneer zij dat samen zinvol 
achten om de grensoverschrijdende handel 
te bevorderen, en transactie- en alternatieve 
kosten alsook andere belemmeringen in 
verband met het overeenkomstenrecht voor 
grensoverschrijdende handel te beperken. 
Dit recht moet slechts de basis van een 
contractuele relatie worden indien partijen 
gezamenlijk tot de toepassing ervan 
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besluiten. besluiten.

Or. de

Amendement 344
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
vastgesteld. De verordening harmoniseert 
het overeenkomstenrecht niet door 
wijzigingen van het reeds bestaande 
nationale overeenkomstenrecht voor te 
schrijven, maar door binnen elke lidstaat 
een secundaire regeling inzake 
overeenkomstenrecht te creëren voor 
overeenkomsten die binnen de 
werkingssfeer ervan vallen. Deze 
secundaire regeling moet in de hele Unie 
identiek zijn en naast de reeds bestaande 
nationale bepalingen inzake 
overeenkomstenrecht bestaan. Het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
moet op vrijwillige basis op een 
grensoverschrijdende overeenkomst van 
toepassing zijn indien partijen dat 
uitdrukkelijk overeenkomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 345
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Bij deze verordening wordt een (9) Bij deze verordening wordt een
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gemeenschappelijk Europees kooprecht 
vastgesteld. De verordening harmoniseert 
het overeenkomstenrecht niet door 
wijzigingen van het reeds bestaande 
nationale overeenkomstenrecht voor te 
schrijven, maar door binnen elke lidstaat 
een secundaire regeling inzake 
overeenkomstenrecht te creëren voor 
overeenkomsten die binnen de 
werkingssfeer ervan vallen. Deze 
secundaire regeling moet in de hele Unie 
identiek zijn en naast de reeds bestaande 
nationale bepalingen inzake 
overeenkomstenrecht bestaan. Het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
moet op vrijwillige basis op een 
grensoverschrijdende overeenkomst van 
toepassing zijn indien partijen dat 
uitdrukkelijk overeenkomen.

gemeenschappelijk Europees kooprecht 
vastgesteld. De verordening harmoniseert 
het overeenkomstenrecht niet door 
wijzigingen van het reeds bestaande 
nationale overeenkomstenrecht voor te 
schrijven, maar door binnen elke lidstaat 
een secundaire regeling inzake 
overeenkomstenrecht te creëren voor 
overeenkomsten die binnen de 
werkingssfeer ervan vallen. Deze 
secundaire regeling moet in de hele Unie 
identiek zijn en naast de reeds bestaande 
nationale bepalingen inzake 
overeenkomstenrecht bestaan. Het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
moet op vrijwillige basis op een 
grensoverschrijdende overeenkomst van 
toepassing zijn indien partijen dat 
uitdrukkelijk overeenkomen. 
Consumenten moeten bovendien het recht 
hebben de toepassing van het Europees 
kooprecht te weigeren.

Or. fi

Amendement 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
vastgesteld. De verordening harmoniseert 
het overeenkomstenrecht niet door 
wijzigingen van het reeds bestaande 
nationale overeenkomstenrecht voor te 
schrijven, maar door binnen elke lidstaat 
een secundaire regeling inzake 
overeenkomstenrecht te creëren voor 
overeenkomsten die binnen de 
werkingssfeer ervan vallen. Deze 
secundaire regeling moet in de hele Unie 
identiek zijn en naast de reeds bestaande 

(9) Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
voor overeenkomsten op afstand en met 
name voor onlineovereenkomsten 
vastgesteld. De verordening harmoniseert 
het overeenkomstenrecht niet door 
wijzigingen van het reeds bestaande 
nationale overeenkomstenrecht voor te 
schrijven, maar door binnen elke lidstaat 
een secundaire regeling inzake 
overeenkomstenrecht te creëren voor 
overeenkomsten die binnen de 
werkingssfeer ervan vallen. Deze 
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nationale bepalingen inzake 
overeenkomstenrecht bestaan. Het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
moet op vrijwillige basis op een 
grensoverschrijdende overeenkomst van 
toepassing zijn indien partijen dat 
uitdrukkelijk overeenkomen.

secundaire regeling moet in de hele Unie 
identiek zijn en naast de reeds bestaande 
nationale bepalingen inzake 
overeenkomstenrecht bestaan. Het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
moet op vrijwillige basis op een 
grensoverschrijdende overeenkomst van 
toepassing zijn indien partijen dat 
uitdrukkelijk overeenkomen.

Or. de

Amendement 347
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Artikel 7, lid 1, van 
Richtlijn 1999/44/EG betreffende de 
verkoop van consumptiegoederen bepaalt 
dat de lidstaten handelaren ingeval van 
aankopen van tweedehandsgoederen 
toestemming mogen geven om de 
garantietermijn te beperken tot een jaar. 
Gelet op het toenemende belang dat de 
tweedehandsgoederenmarkt voor de 
Europese consumenten vertegenwoordigt 
in deze tijden van economische crisis en 
gelet op de noodzaak om duurzamere 
consumptie te bevorderen, is het niet 
langer gerechtvaardigd om de wettelijke 
garantie te verkorten tot een jaar. De 
garantietermijn voor 
tweedehandsgoederen moet in plaats 
daarvan worden bepaald op basis van de 
in deze richtlijn vastgestelde vereisten 
voor de conformiteit van goederen of 
digitale inhoud.

Or. en
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Motivering

Artikel 7, lid 1, van Richtlijn 1999/44/EG betreffende de verkoop van consumptiegoederen 
bepaalt dat de lidstaten handelaren toestemming mogen geven om de garantietermijn te 
beperken tot een jaar. Dit is niet nodig, gelet op de lidstaten die geen gebruik hebben gemaakt 
van deze optie, en niet wenselijk met het oog op duurzame consumptie. Derhalve wordt deze 
regelgevingsoptie niet behouden in deze richtlijn.

Amendement 348
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) De regelgeving betreffende 
wettelijke garanties heeft een belangrijke 
rol te vervullen in het bevorderen van 
geschikte producten en is relevant voor 
het geïntegreerd productbeleid van de EU. 
Teneinde duurzame consumptie en het 
consumentenvertrouwen in producten die 
volgens de normen van de wetgeving 
betreffende ecologisch ontwerp zijn 
ontwikkeld, te bevorderen, moet ervoor 
worden gezorgd dat de consumenten 
gedurende de hele levenscyclus van het 
ecologisch ontworpen product recht 
hebben op garantie. Deze termijn moet 
worden vastgesteld op basis van de 
uitgevoerde maatregelen van 
Richtlijn 2009/158/EG die een 
beoordeling van de levensverwachting van 
het product vereist.

Or. en

Amendement 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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

(13) Het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht moet beschikbaar zijn voor 
grensoverschrijdende overeenkomsten 
omdat de verschillen in nationale 
wetgeving juist in die context tot 
ingewikkeldheid en aanvullende kosten 
leiden en partijen ontmoedigen 
overeenkomsten te sluiten. Bij 
overeenkomsten tussen ondernemingen 
moet het grensoverschrijdende karakter 
van een overeenkomst worden beoordeeld 
op basis van de gewone verblijfplaats van 
partijen. In het geval van een overeenkomst 
tussen een onderneming en een consument 
moet aan het vereiste inzake 
grensoverschrijdendheid voldaan zijn 
wanneer hetzij het door de consument 
opgegeven algemene adres, hetzij het adres 
waar de goederen moeten worden geleverd, 
hetzij het door de consument opgegeven 
factuuradres in een lidstaat ligt, maar 
buiten de staat waar de handelaar zijn 
gewone verblijfplaats heeft.

(13) Het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht moet beschikbaar zijn voor 
grensoverschrijdende overeenkomsten 
omdat de verschillen in nationale 
wetgeving juist in die context tot 
ingewikkeldheid en aanvullende kosten 
leiden en partijen ontmoedigen 
overeenkomsten te sluiten. Dit geldt met 
name voor verkoop op afstand, waarvan 
het potentieel bijzonder groot is. Bij 
overeenkomsten tussen ondernemingen 
moet het grensoverschrijdende karakter 
van een overeenkomst worden beoordeeld 
op basis van de gewone verblijfplaats van 
partijen. In het geval van een overeenkomst 
tussen een onderneming en een consument 
moet aan het vereiste inzake 
grensoverschrijdendheid voldaan zijn 
wanneer hetzij het door de consument 
opgegeven algemene adres, hetzij het adres 
waar de goederen moeten worden geleverd, 
hetzij het door de consument opgegeven 
factuuradres in een lidstaat ligt, maar 
buiten de staat waar de handelaar zijn 
gewone verblijfplaats heeft.

Or. de

Amendement 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht moet met name beschikbaar zijn 
voor de verkoop van roerende goederen, 
waaronder de vervaardiging of productie 
van die goederen, omdat dit economisch 
gezien het belangrijkste soort 
overeenkomst is dat een bijzonder 

(16) Het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht moet binnen het gebied van 
verkoop op afstand met name beschikbaar 
zijn voor de verkoop van roerende 
goederen, waaronder de vervaardiging of 
productie van die goederen, omdat dit 
economisch gezien het belangrijkste soort 
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potentieel voor de groei van de 
grensoverschrijdende handel kan inhouden, 
met name ingeval het om e-handel gaat.

overeenkomst is en een bijzonder 
potentieel voor de groei van de 
grensoverschrijdende handel kan inhouden, 
met name ingeval het om e-handel gaat.

Or. de

Amendement 351
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om de bestaande problemen inzake de 
interne markt en de mededinging op een 
doelgerichte en evenwichtige wijze aan te 
pakken, moet de personele werkingssfeer 
van het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht met name gericht zijn op 
partijen die nu nog door het uiteenlopen 
van de nationale regelingen inzake 
overeenkomstenrecht worden afgehouden 
van het doen van zaken in het buitenland, 
met een aanzienlijk negatief effect op de 
grensoverschrijdende handel als gevolg. 
Dit recht moet daarom van toepassing zijn 
op alle transacties tussen ondernemingen 
en consumenten en op overeenkomsten 
tussen handelaren waarbij ten minste een 
van de partijen een kmo is op grond van 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Dit moet echter de 
mogelijkheid onverlet laten dat de lidstaten 
wetgeving vaststellen op grond waarvan 
het gemeenschappelijk Europees kooprecht 
kan worden toegepast op overeenkomsten 
tussen handelaren die geen van beiden een 
kmo zijn. In elk geval genieten handelaren 
bij transacties tussen ondernemingen 
onderling de volledige vrijheid van 
overeenkomst en worden zij aangemoedigd 
bij de opstelling van de voorwaarden van 

(21) Om de bestaande problemen inzake de 
interne markt en de mededinging op een 
doelgerichte en evenwichtige wijze aan te 
pakken, moet de personele werkingssfeer 
van het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht met name gericht zijn op 
partijen die nu nog door het uiteenlopen 
van de nationale regelingen inzake 
overeenkomstenrecht worden afgehouden 
van het doen van zaken in het buitenland, 
met een aanzienlijk negatief effect op de 
grensoverschrijdende handel als gevolg. 
Dit recht moet daarom van toepassing zijn 
op alle transacties tussen ondernemingen 
en consumenten en op overeenkomsten 
tussen handelaren waarbij ten minste een 
van de partijen een kmo is op grond van 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Wanneer alle partijen 
handelaren zijn, dan moeten zelfstandige 
handelaren (individual entrepreneurship) 
gelijk worden gesteld aan consumenten, 
omdat hun onderneming ten aanzien van 
middelen en mogelijkheden zeer duidelijk 
afwijkt van de algemene Europese 
definitie van kmo's of micro-
ondernemingen. Dit moet echter de 
mogelijkheid onverlet laten dat de lidstaten 
wetgeving vaststellen op grond waarvan 
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hun overeenkomsten inspiratie te putten uit 
het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht.

het gemeenschappelijk Europees kooprecht 
kan worden toegepast op overeenkomsten 
tussen handelaren die geen van beiden een 
kmo zijn. In elk geval genieten handelaren 
bij transacties tussen ondernemingen 
onderling de volledige vrijheid van 
overeenkomst en worden zij aangemoedigd 
bij de opstelling van de voorwaarden van 
hun overeenkomsten inspiratie te putten uit 
het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht.

Or. fi

Amendement 352
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voor de toepassing van het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht is 
overeenstemming daarover van de partijen 
bij een overeenkomst onmisbaar. Die 
overeenstemming moet in geval van 
transacties tussen ondernemingen en 
consumenten aan strenge vereisten zijn 
onderworpen. Aangezien het in de praktijk 
doorgaans de handelaar zal zijn die de 
toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht voorstelt, moeten de 
consumenten zich ten volle ervan bewust 
zijn dat zij instemmen met de toepassing 
van regels die verschillen van die van hun 
reeds bestaande nationale wetgeving. De 
instemming van de consument om het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht toe 
te passen, mag dus alleen worden aanvaard 
in de vorm van een uitdrukkelijke 
verklaring, die gescheiden is van de 
verklaring inzake de instemming met het 
sluiten van de overeenkomst. Het mag 
daarom niet mogelijk zijn de toepassing 
van het gemeenschappelijk Europees 

(22) Voor de toepassing van het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht is 
overeenstemming daarover van de partijen 
bij een overeenkomst onmisbaar. Die 
overeenstemming moet in geval van 
transacties tussen ondernemingen en 
consumenten aan strenge vereisten zijn 
onderworpen. Aangezien het in de praktijk 
doorgaans de handelaar zal zijn die de 
toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht voorstelt, moeten de 
consumenten zich ten volle ervan bewust 
zijn dat zij vrijwillig en uit eigen beweging 
instemmen met de toepassing van regels 
die verschillen van die van hun reeds 
bestaande nationale wetgeving. De 
instemming van de consument om het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht toe 
te passen, mag dus alleen worden aanvaard 
in de vorm van een uitdrukkelijke 
verklaring, die gescheiden is van de 
verklaring inzake de instemming met het 
sluiten van de overeenkomst. Het mag 
daarom niet mogelijk zijn de toepassing 
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kooprecht aan te bieden als een bepaling 
van de te sluiten overeenkomst, met name 
niet als een onderdeel van de 
standaardbepalingen en -voorwaarden van 
de handelaar. De handelaar dient de 
consument op een duurzame 
gegevensdrager een bevestiging te 
verstrekken van de overeenstemming over 
de toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht.

van het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht aan te bieden als een bepaling 
van de te sluiten overeenkomst, met name 
niet als een onderdeel van de 
standaardbepalingen en -voorwaarden van 
de handelaar. De handelaar dient de 
consument op een duurzame 
gegevensdrager een bevestiging te 
verstrekken van de overeenstemming over 
de toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht.

Or. fi

Amendement 353
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Behalve een bewuste keuze moet de 
instemming van de consument met de 
toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht ook een op informatie 
gebaseerde keuze zijn. De handelaar dient 
daarom niet alleen de aandacht van de 
consument te vestigen op de voorgenomen 
toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht, maar ook informatie 
te verstrekken over de aard en de 
belangrijkste kenmerken ervan. Om de 
handelaren deze taak te vergemakkelijken, 
daarbij onnodige administratieve lasten te
voorkomen en ter verzekering van 
samenhang in het niveau en de kwaliteit 
van die informatie, moeten de handelaren 
de consumenten de in deze verordening 
opgenomen en dus in alle officiële talen 
van de Unie eenvoudig beschikbare 
standaardmededeling verstrekken. 
Wanneer het niet mogelijk is om de 
consument de mededeling te verstrekken, 
bijvoorbeeld in het kader van een 
telefonisch onderhoud, of wanneer de 

(23) Behalve een bewuste keuze moet de 
instemming van de consument met de 
toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht ook een op informatie 
gebaseerde keuze zijn. De handelaar dient 
daarom niet alleen de aandacht van de 
consument te vestigen op de voorgenomen 
toepassing van het gemeenschappelijk
Europees kooprecht, maar ook tijdig voor 
het sluiten van een overeenkomst 
informatie te verstrekken over de aard en 
de belangrijkste kenmerken van dit 
kooprecht. Om de handelaren deze taak te 
vergemakkelijken, daarbij onnodige 
administratieve lasten te voorkomen en ter 
verzekering van samenhang in het niveau 
en de kwaliteit van die informatie, moeten 
de handelaren de consumenten de in deze 
verordening opgenomen en dus in alle 
officiële talen van de Unie eenvoudig 
beschikbare standaardmededeling 
verstrekken. Wanneer het niet mogelijk is 
om de consument de mededeling te 
verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van 
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handelaar heeft verzuimd de mededeling te 
verstrekken, dient de instemming met de 
toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht de consument niet te 
binden totdat deze de mededeling samen 
met de bevestiging van de 
overeenstemming heeft ontvangen en 
vervolgens zijn instemming hiermee heeft 
betuigd.

een telefonisch onderhoud, of wanneer de 
handelaar heeft verzuimd de mededeling te 
verstrekken, dient de instemming met de 
toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht de consument niet te 
binden totdat deze de mededeling samen 
met de bevestiging van de 
overeenstemming heeft ontvangen en 
vervolgens zijn instemming hiermee heeft 
betuigd.

Or. fi

Amendement 354
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Behalve een bewuste keuze moet de 
instemming van de consument met de 
toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht ook een op informatie 
gebaseerde keuze zijn. De handelaar dient 
daarom niet alleen de aandacht van de 
consument te vestigen op de voorgenomen 
toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht, maar ook informatie 
te verstrekken over de aard en de 
belangrijkste kenmerken ervan. Om de 
handelaren deze taak te vergemakkelijken, 
daarbij onnodige administratieve lasten te 
voorkomen en ter verzekering van 
samenhang in het niveau en de kwaliteit 
van die informatie, moeten de handelaren 
de consumenten de in deze verordening 
opgenomen en dus in alle officiële talen 
van de Unie eenvoudig beschikbare 
standaardmededeling verstrekken. 
Wanneer het niet mogelijk is om de 
consument de mededeling te verstrekken, 
bijvoorbeeld in het kader van een 
telefonisch onderhoud, of wanneer de 
handelaar heeft verzuimd de mededeling te 

(23) Behalve een bewuste keuze moet de 
instemming van de consument met de 
toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht ook een op informatie 
gebaseerde keuze zijn. De handelaar dient 
daarom niet alleen de aandacht van de 
consument te vestigen op de voorgenomen 
toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht, maar ook informatie 
te verstrekken over de aard en de 
belangrijkste kenmerken ervan. Om de 
handelaren deze taak te vergemakkelijken, 
daarbij onnodige administratieve lasten te 
voorkomen en ter verzekering van 
samenhang in het niveau en de kwaliteit 
van die informatie, moeten de handelaren 
de consumenten de in deze verordening 
opgenomen en dus in alle officiële talen 
van de Unie eenvoudig beschikbare 
modelmededeling verstrekken. Wanneer 
het niet mogelijk is om de consument de 
mededeling te verstrekken, bijvoorbeeld in 
het kader van een telefonisch onderhoud, 
of wanneer de handelaar heeft verzuimd de 
mededeling te verstrekken, dient de 



AM\934215NL.doc 15/106 PE510.531v01-00

NL

verstrekken, dient de instemming met de 
toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht de consument niet te 
binden totdat deze de mededeling samen 
met de bevestiging van de 
overeenstemming heeft ontvangen en 
vervolgens zijn instemming hiermee heeft 
betuigd.

instemming met de toepassing van het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht de 
consument niet te binden totdat deze de 
mededeling samen met de bevestiging van 
de overeenstemming heeft ontvangen en 
vervolgens zijn instemming hiermee heeft 
betuigd.

Or. de

Motivering

Aanvulling van de amendementen uit het verslag op de formulieren in de bijlage.

Amendement 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De regels van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht moeten van toepassing 
zijn op kwesties van overeenkomstenrecht 
die van praktisch belang zijn tijdens de 
levenscyclus van de soorten 
overeenkomsten die binnen de materiële en 
de persoonlijke werkingssfeer vallen, met 
name online gesloten overeenkomsten. 
Afgezien van de rechten en verbintenissen 
van partijen en de rechtsmiddelen in geval 
van niet-nakoming, moet het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
daarom van toepassing zijn op 
precontractuele informatieverplichtingen, 
het sluiten van een overeenkomst, met 
inbegrip van de formele vereisten, het 
herroepingsrecht en de gevolgen daarvan, 
de vernietiging van een overeenkomst als
gevolg van dwaling, bedrog, bedreiging of 
misbruik en de gevolgen van deze 
vernietiging, de uitlegging, de inhoud en de 
gevolgen van een overeenkomst, de 
beoordeling en de gevolgen van oneerlijke 

(26) De regels van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht moeten van toepassing 
zijn op kwesties van overeenkomstenrecht 
op het gebied van verkoop op afstand die 
van praktisch belang zijn tijdens de 
levenscyclus van de soorten 
overeenkomsten die binnen de materiële en 
de persoonlijke werkingssfeer vallen. 
Afgezien van de rechten en verbintenissen 
van partijen en de rechtsmiddelen in geval 
van niet-nakoming, moet het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
daarom van toepassing zijn op 
precontractuele informatieverplichtingen, 
het sluiten van een overeenkomst, met 
inbegrip van de formele vereisten, het 
herroepingsrecht en de gevolgen daarvan, 
de vernietiging van een overeenkomst als 
gevolg van dwaling, bedrog, bedreiging of 
misbruik en de gevolgen van deze
vernietiging, de uitlegging, de inhoud en de 
gevolgen van een overeenkomst, de 
beoordeling en de gevolgen van oneerlijke 
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voorwaarden van een overeenkomst, de 
teruggave na vernietiging en de ontbinding 
en verjaring en de uitsluiting van rechten. 
Het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht dient de sancties te bevatten die 
kunnen worden opgelegd in geval de 
krachtens dit recht geldende verbintenissen 
en verplichtingen niet worden nagekomen.

voorwaarden van een overeenkomst, de 
teruggave na vernietiging en de ontbinding 
en verjaring en de uitsluiting van rechten. 
Het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht dient de sancties te bevatten die 
kunnen worden opgelegd in geval de 
krachtens dit recht geldende verbintenissen 
en verplichtingen niet worden nagekomen.

Or. de

Amendement 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Het is ook passend het functioneren 
van het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht of van andere bepalingen van 
deze verordening na zeven jaar toepassing 
te beoordelen. De beoordeling dient onder 
meer rekening te houden met de noodzaak 
de werkingssfeer verder uit te breiden ten 
aanzien van overeenkomsten tussen 
ondernemingen, de markt- en 
technologische ontwikkelingen met 
betrekking tot digitale inhoud en de 
toekomstige ontwikkelingen van het acquis 
van de Unie.

(35) Het is ook passend het functioneren 
van het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht of van andere bepalingen van 
deze verordening na zeven jaar toepassing 
te beoordelen. De beoordeling dient onder 
meer rekening te houden met de noodzaak 
de werkingssfeer verder uit te breiden 
buiten het gebied van verkoop op afstand, 
alsmede ten aanzien van overeenkomsten 
tussen ondernemingen, de markt- en 
technologische ontwikkelingen met 
betrekking tot digitale inhoud en de 
toekomstige ontwikkelingen van het acquis 
van de Unie.

Or. de

Amendement 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) Om dubbel werk te voorkomen en 
het bestaande EU-recht aan te vullen 
moet deze richtlijn rekening houden met 
de beginselen van Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten, die de 
regelgeving voor op afstand of buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten, 
heeft geharmoniseerd, zoals de 
precontractuele informatie, de formele 
vereisten, het herroepingsrecht, de 
aflevering, derisico-overdracht en de 
betaalmiddelen. Dit moet leiden tot een 
solide Europees regelgevingskader voor 
ondernemingen die goederen of digitale 
inhoud verkopen aan consumenten in de 
Unie.

Or. en

Amendement 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 ter) De Commissie moet na de 
aanneming van deze richtlijn een 
werkgroep oprichten, die hoofdzakelijk 
bestaat uit organisaties die consumenten 
en ondernemingen vertegenwoordigen en 
wordt bijgestaan door academici en 
beroepsbeoefenaars, teneinde 
standaardbepalingen en -voorwaarden te 
ontwikkelen voor onlineovereenkomsten 
tussen ondernemingen en consumenten 
die gebaseerd zijn op de bepalingen van 
deze richtlijn en van het 
consumentenacquis, in het bijzonder 
Richtlijn 2011/83/EU betreffende 
consumentenrechten. 
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Or. en

Amendement 359
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening heeft als doel de 
voorwaarden te verbeteren voor de 
totstandbrenging en de werking van de 
interne markt door een uniform geheel van 
bepalingen inzake overeenkomstenrecht 
aan te bieden, dat is opgenomen in bijlage I 
(hierna "het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht" genoemd). Deze bepalingen 
kunnen worden toegepast op 
grensoverschrijdende transacties voor de 
verkoop van goederen, voor de levering 
van digitale inhoud en voor verbonden 
diensten wanneer de partijen bij een 
overeenkomst daarmee instemmen.

1. Deze richtlijn heeft als doel binnen de 
interne markt een facultatief, 
gemeenschappelijk Europees recht tot 
stand te brengen door een uniform geheel 
van bepalingen inzake 
overeenkomstenrecht aan te bieden, dat is 
opgenomen in bijlage I (hierna "het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht"
genoemd), dat naast het nationaal recht 
zal functioneren en, indien daarvoor 
wordt gekozen, in plaats van het nationaal 
recht kan worden gebruikt op uitsluitend 
het gebied van het overeenkomstenrecht 
met betrekking tot grensoverschrijdende 
transacties voor de verkoop van goederen, 
voor de levering van digitale inhoud en 
voor verbonden diensten wanneer de 
partijen bij een overeenkomst daarmee 
uitdrukkelijk instemmen.

Or. el

Amendement 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening heeft als doel de 
voorwaarden te verbeteren voor de 
totstandbrenging en de werking van de 
interne markt door een uniform geheel van 

1. Deze verordening heeft als doel de 
voorwaarden te verbeteren voor de 
totstandbrenging en de werking van de 
interne markt door een uniform geheel van 
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bepalingen inzake overeenkomstenrecht 
aan te bieden, dat is opgenomen in bijlage I 
(hierna "het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht" genoemd). Deze bepalingen 
kunnen worden toegepast op 
grensoverschrijdende transacties voor de 
verkoop van goederen, voor de levering 
van digitale inhoud en voor verbonden 
diensten wanneer de partijen bij een 
overeenkomst daarmee instemmen.

bepalingen inzake overeenkomstenrecht 
aan te bieden, dat is opgenomen in bijlage I 
(hierna "het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht" genoemd). Deze bepalingen 
kunnen worden toegepast op 
grensoverschrijdende transacties binnen 
het gebied van verkoop op afstand en met 
name onlinehandel voor de verkoop van 
goederen, voor de levering van digitale 
inhoud en voor verbonden diensten 
wanneer de partijen bij een overeenkomst 
daarmee instemmen.

Or. de

Amendement 361
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van deze verordening kunnen 
handelaren zich verlaten op een 
gemeenschappelijk geheel van bepalingen 
en dezelfde voorwaarden van 
overeenkomsten op al hun 
grensoverschrijdende transacties toepassen, 
waardoor onnodige kosten worden 
beperkt en tevens een grote mate van 
rechtszekerheid wordt gewaarborgd.

2. Op grond van deze richtlijn kunnen 
handelaren zich verlaten op een 
gemeenschappelijk geheel van bepalingen 
en dezelfde voorwaarden van 
overeenkomsten op al hun 
grensoverschrijdende transacties toepassen.

Or. el

Amendement 362
Kyriacos Triantaphyllides

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

3. Wat overeenkomsten tussen handelaren 
en consumenten betreft, bevat deze 
verordening een omvattend geheel van 
bepalingen ter bescherming van 
consumenten om een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen, 
het vertrouwen van de consument in de 
interne markt te vergroten en consumenten 
aan te moedigen om in het buitenland 
aankopen te doen.

3. Wat overeenkomsten tussen handelaren 
en consumenten op het gebied van 
grensoverschrijdende transacties betreft, 
bevat deze richtlijn een geheel van 
bepalingen ter bescherming van 
consumenten om een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen, 
het vertrouwen van de consument in de 
interne markt te vergroten en consumenten 
aan te moedigen om in het buitenland 
aankopen te doen.

Or. el

Amendement 363
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) "handelaar": een natuurlijke persoon of 
een rechtspersoon die handelt voor 
doeleinden die verband houden met zijn 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit;

(e) "handelaar": iedere natuurlijke persoon 
of iedere rechtspersoon, ongeacht of deze 
privaatrechtelijk of publieksrechtelijk is, 
die zelf of via een andere natuurlijke of 
rechtspersoon die namens hem of voor 
zijn rekening optreedt, handelt voor 
doeleinden die verband houden met zijn 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit;

Or. de

Motivering

Deze definitie komt overeen met Richtlijn 83/2011 betreffende consumentenrechten, met name 
wat betreft het optreden van derden namens en in opdracht van de handelaar. De 
plaatsvervanging op zich is in het Europees kooprecht echter nog niet vastgelegd. Voor de 
consumenten zijn verschillende gevolgen, afhankelijk van of de handelaar zelf of via derden 
handelt, echter geenszins te begrijpen en uiterst verwarrend.
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Amendement 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) "overeenkomst op afstand": een 
overeenkomst die tussen een handelaar en 
een consument wordt gesloten in het kader 
van een georganiseerd systeem voor 
verkoop op afstand, zonder gelijktijdige 
fysieke aanwezigheid van de handelaar, of, 
ingeval de handelaar een rechtspersoon is, 
een natuurlijke persoon die de handelaar 
vertegenwoordigt, en de consument, en 
waarbij tot op en met inbegrip van het 
moment waarop de overeenkomst wordt 
gesloten, uitsluitend gebruik wordt 
gemaakt van een of meer technieken voor 
communicatie op afstand;

(p) "overeenkomst op afstand": een 
overeenkomst die tussen een handelaar en 
een consument of een andere handelaar
wordt gesloten in het kader van een 
georganiseerd systeem voor verkoop op 
afstand, zonder gelijktijdige fysieke 
aanwezigheid van de handelaar, of, ingeval 
de handelaar een rechtspersoon is, een 
natuurlijke persoon die de handelaar 
vertegenwoordigt, en de consument of de 
andere handelaar of, ingeval de 
handelaar een rechtspersoon is, een 
natuurlijke persoon die de handelaar 
vertegenwoordigt, en waarbij tot op en met 
inbegrip van het moment waarop de 
overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend 
gebruik wordt gemaakt van een of meer 
technieken voor communicatie op afstand;

Or. de

Motivering

Bij de beperking van de werkingssfeer is hier een nauwkeurigere definitie nodig, en met name 
de verduidelijking dat ook B2B-overeenkomsten zijn inbegrepen.

Amendement 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q) "buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst": een overeenkomst tussen 
een handelaar en een consument die:

Schrappen
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(i) wordt gesloten in gelijktijdige fysieke 
aanwezigheid van de handelaar, of, 
ingeval de handelaar een rechtspersoon 
is, een natuurlijke persoon die de 
handelaar vertegenwoordigt, en de 
consument op een andere plaats dan de 
verkoopruimten van de handelaar, of 
wordt gesloten op basis van een in 
dezelfde omstandigheden door de 
consument gedaan aanbod, of
(ii) wordt gesloten in de verkoopruimten 
van de handelaar of met behulp van een 
middel voor communicatie op afstand 
onmiddellijk nadat de consument 
persoonlijk en individueel is 
aangesproken op een plaats die niet de 
verkoopruimte van de handelaar is, in 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
handelaar, of, ingeval de handelaar een 
rechtspersoon is, een natuurlijke persoon 
die de handelaar vertegenwoordigt, en de 
consument, of
(iii) wordt gesloten tijdens een excursie 
die door de handelaar of, ingeval de 
handelaar een rechtspersoon is, een 
natuurlijke persoon die de handelaar 
vertegenwoordigt, is georganiseerd met 
als doel of effect de promotie en de 
verkoop van goederen of verbonden 
diensten aan de consument;

Or. de

Motivering

Door de beperking van de werkingssfeer tot overeenkomsten op afstand worden deze 
definities overbodig, omdat deze overeenkomsten niet meer binnen de werkingssfeer vallen.

Amendement 366
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter q – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) wordt gesloten in gelijktijdige fysieke 
aanwezigheid van de handelaar, of, ingeval 
de handelaar een rechtspersoon is, een 
natuurlijke persoon die de handelaar 
vertegenwoordigt, en de consument op een 
andere plaats dan de verkoopruimten van 
de handelaar, of wordt gesloten op basis 
van een in dezelfde omstandigheden door 
de consument gedaan aanbod, of

(i) wordt gesloten in gelijktijdige fysieke 
aanwezigheid van de handelaar, en de 
consument op een andere plaats dan de 
verkoopruimten van de handelaar, of wordt 
gesloten op basis van een in dezelfde 
omstandigheden door de consument 
gedaan aanbod, of

Or. de

Amendement 367
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter q – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) wordt gesloten in de verkoopruimten 
van de handelaar of met behulp van een 
middel voor communicatie op afstand 
onmiddellijk nadat de consument 
persoonlijk en individueel is aangesproken 
op een plaats die niet de verkoopruimte van 
de handelaar is, in gelijktijdige fysieke 
aanwezigheid van de handelaar, of, ingeval 
de handelaar een rechtspersoon is, een 
natuurlijke persoon die de handelaar 
vertegenwoordigt, en de consument, of

(ii) wordt gesloten in de verkoopruimten 
van de handelaar of met behulp van een 
techniek voor communicatie op afstand 
onmiddellijk nadat de consument 
persoonlijk en individueel is aangesproken 
op een plaats die niet de verkoopruimte van 
de handelaar is, in gelijktijdige fysieke 
aanwezigheid van de handelaar en de 
consument, of;

Or. de

Motivering

Als de definitie van "handelaar" overeenkomstig Richtlijn 83/2011 betreffende 
consumentenrechten als uitgangspunt wordt genomen, moet dientengevolge ook de definitie 
van "buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst" in overeenstemming daarmee worden 
aangepast.
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Amendement 368
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter q – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) wordt gesloten tijdens een excursie die 
door de handelaar of, ingeval de handelaar 
een rechtspersoon is, een natuurlijke 
persoon die de handelaar 
vertegenwoordigt, is georganiseerd met als 
doel of effect de promotie en de verkoop 
van goederen of verbonden diensten aan de 
consument;

(iii) wordt gesloten tijdens een excursie die 
door de handelaar is georganiseerd met als 
doel of effect de promotie en de verkoop 
van goederen of verbonden diensten aan de 
consument;

Or. de

Amendement 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter r

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(r) "verkoopruimten": Schrappen
(i) elke onverplaatsbare ruimte voor 
detailhandel waar een handelaar op 
permanente basis zijn activiteiten 
uitoefent, of
(ii) elke verplaatsbare ruimte voor 
detailhandel waar een handelaar 
gewoonlijk zijn activiteiten uitoefent;

Or. de

Motivering

Door de beperking van de werkingssfeer tot overeenkomsten op afstand worden deze 
definities overbodig, omdat deze overeenkomsten niet meer binnen de werkingssfeer vallen.
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Amendement 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter u

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u) "openbare veiling": een 
verkoopmethode waarbij goederen of 
digitale inhoud door de handelaar worden 
aangeboden aan de consument, die 
persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid 
krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de 
veiling, door middel van een transparante 
competitieve biedprocedure, onder leiding 
van een veilingmeester, en waarbij de 
succesvolle bieder verplicht is de goederen 
of digitale inhoud af te nemen;

(u) "openbare veiling": een 
verkoopmethode waarbij goederen of 
digitale inhoud of diensten door de 
handelaar worden aangeboden aan de 
consument door middel van een 
transparante competitieve biedprocedure, 
onder leiding van een veilingmeester, en 
waarbij de succesvolle bieder verplicht is 
de goederen of digitale inhoud of diensten 
af te nemen;

Or. de

Motivering

Inhoudelijke aanpassing aan de beperking tot overeenkomsten op afstand en aanpassing aan 
de definitie van de richtlijn betreffende consumentenrechten.

Amendement 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter y bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(y bis) een handeling of verzuim wordt 
niet aangerekend, indien de handelende 
of verzuimende persoon hiervoor objectief 
gezien niet verantwoordelijk kan worden 
gehouden.

Or. de

Motivering

Betere formulering van het oorspronkelijke amendement 92.



PE510.531v01-00 26/106 AM\934215NL.doc

NL

Amendement 372
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Schrappen
Facultatieve karakter van het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht
Partijen kunnen overeenkomen het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
toe te passen op hun grensoverschrijdende 
overeenkomsten betreffende de verkoop 
van goederen, de levering van digitale 
inhoud en het verrichten van verbonden 
diensten, binnen de in de artikelen 4 tot 
en met 7 vastgestelde territoriale, 
materiële en personele werkingssfeer.

Or. en

Amendement 373
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van overbodige overeenkomsten 
die niet binnen de werkingssfeer van het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
vallen, geldt voor deze bepalingen dat de 
keuze ongeldig is;

Or. de

Amendement 374
Kyriacos Triantaphyllides
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hetzij het door de consument 
opgegeven adres, hetzij het adres waar de 
goederen moeten worden geleverd, hetzij 
het factuuradres in een ander land ligt dan 
dat waar de handelaar zijn gewone 
verblijfplaats heeft, en

(a) het land van verblijf van de consument 
een ander land is dan dat waar de handelaar 
zijn gewone verblijfplaats heeft, en

Or. el

Amendement 375
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de toepassing van deze 
verordening is de gewone verblijfplaats 
van ondernemingen en andere instellingen, 
met of zonder rechtspersoonlijkheid, de 
plaats waar deze hun hoofdvestiging 
hebben. De gewone verblijfplaats van een 
handelaar die een natuurlijke persoon is, is 
de plaats waar hij zijn belangrijkste 
handelsactiviteit heeft.

4. Voor de toepassing van deze 
verordening is de gewone verblijfplaats 
van handelaren, hetzij ondernemingen of 
andere instellingen, al dan niet met een 
rechtspersoonlijkheid, de plaats waar deze 
hun hoofdvestiging hebben wanneer zij in 
het land van de consument geen 
verkoopruimten of kantoren of enige 
andere commerciële inrichting of 
wettelijke vertegenwoordigers en 
wederverkopers hebben, of wanneer zij 
niet zijn ingeschreven in de voor 
ondernemingen en andere instellingen 
(met of zonder rechtspersoonlijkheid) 
bestemde registers van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. De gewone 
verblijfplaats van een handelaar die een 
natuurlijke persoon is, is de plaats waar hij 
zijn belangrijkste handelsactiviteit heeft.

Or. el
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Amendement 376
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomsten waarop het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
kan worden toegepast

Grensoverschrijdende overeenkomsten
waarop het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht kan worden toegepast

Or. el

Amendement 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht kan worden toegepast op:

Het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht kan op de volgende 
overeenkomsten op afstand, met inbegrip 
van onlineovereenkomsten, worden 
toegepast:

Or. de

Amendement 378
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht mag alleen worden toegepast 
wanneer de verkoper van goederen of de 
leverancier van digitale inhoud een 
handelaar is. Wanneer alle partijen bij een 
overeenkomst handelaren zijn, kan het 

1. Het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht mag alleen worden toegepast 
wanneer de verkoper van goederen of de 
leverancier van digitale inhoud een 
handelaar is. Wanneer alle partijen bij een 
overeenkomst handelaren zijn, kan het 
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gemeenschappelijk Europees kooprecht 
worden toegepast wanneer ten minste een 
van die partijen een kleine of middelgrote 
onderneming is ("kmo").

gemeenschappelijk Europees kooprecht 
worden toegepast wanneer ten minste een 
van die partijen een kleine of middelgrote 
onderneming is ("kmo"). Wanneer alle 
partijen handelaren zijn, worden 
zelfstandige handelaren (individual 
entrepreneurship) ten aanzien van het 
beschermingsaspect gelijkgesteld aan 
consumenten. 

Or. fi

Amendement 379
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In betrekkingen tussen een handelaar en 
een consument is de overeenstemming over 
de toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht slechts geldig wanneer 
de consument zijn instemming heeft 
gegeven door middel van een expliciete 
verklaring, die gescheiden is van de 
verklaring waarmee de instemming met het 
sluiten van de overeenkomst wordt 
gegeven. De handelaar verstrekt de 
consument een bevestiging van die 
instemming op een duurzame 
gegevensdrager.

2. In betrekkingen tussen een handelaar en 
een consument is de overeenstemming over 
de toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht slechts geldig wanneer 
de consument vrijwillig en uit eigen 
beweging zijn instemming heeft gegeven 
door middel van een expliciete verklaring, 
die gescheiden is van de verklaring 
waarmee de instemming met het sluiten 
van de overeenkomst wordt gegeven. De 
handelaar verstrekt de consument een 
bevestiging van die instemming op een 
duurzame gegevensdrager.

Or. fi

Amendement 380
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Overeenkomsten die buiten de 
werkingssfeer van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht vallen, zijn niet 
geldig.

Or. de

Motivering

Indien overeenkomsten geen rekening houden met de in de verordening vastgelegde 
werkingssfeer van het gemeenschappelijk Europees kooprecht, omdat erin wordt bepaald dat 
ze erbuiten vallen of dat het gemeenschappelijk Europees kooprecht voor gemengde 
overeenkomsten of met krediet gefinancierde overeenkomsten slechts gedeeltelijk van 
toepassing is, moet duidelijk worden gemaakt dat de overeenstemming over de toepassing van 
het gemeenschappelijk Europees kooprecht, in dat geval niet geldig is. Het toepasselijke recht 
moet daarom worden bepaald overeenkomstig de regels van Rome I.

Amendement 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Standaardmededeling in overeenkomsten 
tussen een handelaar en een consument

Modelmededeling in overeenkomsten 
tussen een handelaar en een consument

Or. de

Amendement 382
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De handelaar verstrekt de 
consument bij overeenstemming over de 
toepassing van het gemeenschappelijk 
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Europees kooprecht de 
standaardmededeling op een duurzame 
gegevensdrager.

Or. de

Motivering

De standaardmededeling moet na overeenstemming over de toepassing van het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht aan de consument worden verstrekt.

Amendement 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Dit artikel is niet van toepassing 
indien een overeenkomst de levering van 
levensmiddelen, dranken of andere 
goederen betreft die bestemd zijn voor 
dagelijkse huishoudelijke consumptie en 
die fysiek bij de woning of arbeidsplaats 
van de consument worden afgeleverd door 
een handelaar die frequente en 
regelmatige rondes maakt.

Or. de

Motivering

Ontleend aan artikel 13 V bis van de bijlage.

Amendement 384
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voorzien in straffen voor 
inbreuken van handelaren in betrekkingen 

De lidstaten voorzien in proportionele 
straffen voor inbreuken van handelaren in 
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met consumenten op de in de artikelen 8 en 
9 vastgestelde voorschriften en nemen alle 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat die straffen worden opgelegd. De aldus 
vastgestelde straffen moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
[1 jaar na de datum van toepassing van 
deze verordening] van de getroffen 
maatregelen in kennis en delen haar alle 
latere wijzigingen daarop zo spoedig 
mogelijk mee.

betrekkingen met consumenten op de in de 
artikelen 8 en 9 vastgestelde voorschriften 
en nemen alle nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat die straffen worden 
opgelegd. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk [1 jaar na de datum 
van toepassing van deze verordening] van 
de getroffen maatregelen in kennis en 
delen haar alle latere wijzigingen daarop zo 
spoedig mogelijk mee.

Or. en

Amendement 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer partijen geldig zijn 
overeengekomen om het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht toe 
te passen op een overeenkomst, is op de 
aspecten van de overeenkomst die daarin 
geregeld worden, uitsluitend het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
van toepassing. Op voorwaarde dat de 
overeenkomst daadwerkelijk wordt 
gesloten, vallen onder het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
ook de naleving van de precontractuele 
informatieverplichtingen en de 
rechtsmiddelen ingeval van niet-naleving 
ervan.

Wanneer partijen geldig zijn 
overeengekomen om het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht toe 
te passen op een overeenkomst, is op de 
aspecten van de overeenkomst die daarin 
geregeld worden, uitsluitend het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
van toepassing. Indien de handelaar 
goederen, de levering van digitale inhoud 
of verbonden diensten aanbiedt met de 
mogelijkheid overeen te stemmen over de 
toepassing van het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht, vallen onder het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht 
ook de naleving van de precontractuele 
informatieverplichtingen en de 
rechtsmiddelen ingeval van niet-naleving 
ervan.

Or. de
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Motivering

Precontractuele informatieverplichtingen zijn alleen volledig effectief als ze onafhankelijk van 
het sluiten van een daadwerkelijke overeenkomst gelden. Ook moet gegarandeerd worden dat 
concurrenten en consumentenverenigingen bij schending van informatieverplichtingen die 
voortvloeien uit het gemeenschappelijk Europees kooprecht wettelijke maatregelen kunnen 
nemen.

Amendement 386
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) overeenkomsten waarbij de gewone 
verblijfplaats van de handelaren of, in het 
geval van een overeenkomst tussen een 
handelaar en een consument, de gewone 
verblijfplaats van de handelaar, het door 
de consument opgegeven adres, het adres 
waar de goederen moeten worden 
geleverd en het factuuradres, in die 
lidstaat liggen, en/of

(a) overeenkomsten waarbij de gewone 
verblijfplaats van de handelaren in die 
lidstaat ligt, en

Or. de

Amendement 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk … [5 jaar na het in toepassing 
brengen van deze verordening] dient de 
Commissie bij het Europees Parlement, de 
Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité een uitvoerig verslag in 
over de werking van deze verordening, 
onder meer in het licht van de noodzaak 
om de werkingssfeer uit te breiden wat 

2. Uiterlijk … [5 jaar na het in toepassing 
brengen van deze verordening] dient de 
Commissie bij het Europees Parlement, de 
Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité een uitvoerig verslag in 
over de werking van deze verordening, 
onder meer in het licht van de noodzaak 
om de werkingssfeer uit te breiden buiten 
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overeenkomsten tussen ondernemingen 
onderling betreft, de markt- en 
technologische ontwikkelingen met 
betrekking tot digitale inhoud en 
toekomstige ontwikkelingen van het acquis 
van de Unie.

het terrein van verkoop op afstand, 
alsmede wat overeenkomsten tussen 
ondernemingen onderling betreft en ten 
aanzien van de markt- en technologische 
ontwikkelingen met betrekking tot digitale 
inhoud en toekomstige ontwikkelingen van 
het acquis van de Unie.

Or. de

Amendement 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Modelovereenkomsten

De Commissie komt binnen [een jaar] na 
de omzetting van deze richtlijn met de 
standaardbepalingen en -voorwaarden.

Or. en

Amendement 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 ter
De Commissie houdt een 
voorlichtingscampagne om 
ondernemingen op nationaal niveau te 
informeren over deze op de Europese 
regelgeving gebaseerde 
standaardbepalingen voor 
onlinetransacties jegens consumenten.
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Or. en

Amendement 390
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij in het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht anders is bepaald, hoeft een 
overeenkomst, verklaring of andere 
handeling die onder dat recht valt, niet in 
een bepaalde vorm te zijn opgesteld of aan 
de hand daarvan te worden bewezen.

Tenzij in het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht, of in het respectieve nationale 
recht, dat volgens 
Verordeningen (EG) nr. 593/2008 en 
(EG) nr. 864/2007 of een andere 
toepasselijke collisieregel van toepassing 
is, anders is bepaald, hoeft een 
overeenkomst, verklaring of andere 
handeling die onder dat recht valt, niet in 
een bepaalde vorm te zijn opgesteld of aan 
de hand daarvan te worden bewezen.

Or. en

Motivering

Ter voorkoming dat elementen van de Rome I-verordening worden omzeild. Artikel 11 van de 
Rome I-verordening bepaalt dat formele vereisten in nationaal recht die bijvoorbeeld leiden 
tot betere consumentenbescherming, geldig zijn.

Amendement 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Verplichting tot het verstrekken van 
informatie bij het sluiten van een 
overeenkomst op afstand of buiten 
verkoopruimten

Verplichting bij het sluiten van een 
overeenkomst

Or. de



PE510.531v01-00 36/106 AM\934215NL.doc

NL

Motivering

Aangezien de werkingssfeer moet worden beperkt tot overeenkomsten op afstand, worden met 
deze formulering alleen op afstand gesloten overeenkomsten bedoeld. Deze formulering 
impliceert echter dat er nog andere mogelijke overeenkomsten zijn.

Amendement 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een handelaar die een overeenkomst op 
afstand of buiten verkoopruimten sluit, 
verstrekt de consument, alvorens de 
overeenkomst wordt gesloten of de 
consument door een aanbod gebonden 
wordt, op duidelijke en begrijpelijke wijze 
de volgende informatie:

1. Een handelaar die een overeenkomst 
sluit, verstrekt de consument, alvorens de 
overeenkomst wordt gesloten of de 
consument door een aanbod gebonden 
wordt, op duidelijke en begrijpelijke wijze 
de volgende informatie:

Or. de

Amendement 393
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de totale prijs en extra lasten en kosten, 
overeenkomstig artikel 14;

(b) de totale prijs en extra lasten en kosten, 
zoals heffingen, overeenkomstig artikel 
14;

Or. fi

Amendement 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 13 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor een overeenkomst op afstand moet 
de krachtens dit artikel vereiste informatie:

3. De krachtens dit artikel vereiste 
informatie moet:

Or. de

Amendement 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor een buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomst moet de krachtens 
dit artikel vereiste informatie:

Schrappen

(a) op papier worden verstrekt of, indien 
de consument hiermee instemt, op een 
andere duurzame gegevensdrager, en
(b) leesbaar zijn en in duidelijke en 
begrijpelijke taal worden verstrekt.

Or. de

Motivering

Komt vanwege de beperking van de werkingssfeer te vervallen.

Amendement 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 13 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een overeenkomst die wordt gesloten 
door middel van een distributieautomaat 
of geautomatiseerde handelsruimte;

Schrappen
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Or. de

Motivering

Komt vanwege de beperking van de werkingssfeer te vervallen.

Amendement 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 13 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst, mits de prijs of, wanneer 
meerdere overeenkomsten gelijktijdig zijn 
gesloten, de totale prijs van de 
overeenkomsten niet meer bedraagt dan 
50 euro of het gelijkwaardig bedrag in de 
munteenheid die voor de prijs van de 
overeenkomst is overeengekomen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Komt vanwege de beperking van de werkingssfeer te vervallen.

Amendement 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 13 – lid 5 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een overeenkomst die 
overeenkomstig de wetten van de lidstaten 
wordt opgesteld door een openbaar 
ambtenaar die volgens de wet 
onafhankelijk en onpartijdig moet zijn en 
die door het verstrekken van uitgebreide 
juridische informatie dient te verzekeren 
dat de consument de overeenkomst alleen 
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na zorgvuldig juridisch beraad en met 
kennis van de juridische reikwijdte ervan 
sluit; Dit geldt ook voor het sluiten van 
een overeenkomst voor de rechter.

Or. de

Amendement 399
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – artikel 13 – lid 5 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een overeenkomst die conform het 
recht van de lidstaten wordt opgesteld 
door een openbaar ambtenaar die bij wet 
onafhankelijk en onpartijdig moet zijn en 
door middel van uitgebreide juridische 
informatie dient te verzekeren dat de 
consument de overeenkomst alleen na rijp 
juridisch beraad en in het besef van de 
juridische reikwijdte ervan sluit.

Or. en

Amendement 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie over het herroepingsrecht bij 
een op afstand of buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomst

Informatie over het herroepingsrecht bij 
een overeenkomst

Or. de
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Amendement 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zover van toepassing, moet in de 
krachtens artikel 13, lid 1, onder e), te 
verstrekken informatie melding worden 
gemaakt van het feit dat de consument de 
kosten van het terugzenden van de 
goederen zal moeten dragen in het geval 
van herroeping en, voor op afstand 
gesloten overeenkomsten, dat de 
consument de kosten van het terugzenden 
van de goederen zal moeten dragen in het 
geval van herroeping indien de goederen 
door hun aard niet per gewone post kunnen 
worden teruggezonden.

2. Voor zover van toepassing, moet in de 
krachtens artikel 13, lid 1, onder e), te 
verstrekken informatie melding worden 
gemaakt van het feit dat de consument in 
het geval van herroeping de kosten van het 
terugzenden van de goederen alleen zal 
moeten dragen indien de goederen door 
hun aard niet per gewone post kunnen 
worden teruggezonden.

Or. de

Amendement 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 18 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten: aanvullende 
informatievoorschriften en bevestiging

Schrappen

1. De handelaar verstrekt de consument 
een kopie van de ondertekende 
overeenkomst of de bevestiging van de 
overeenkomst op papier of, indien de 
consument hiermee instemt, op een 
andere duurzame gegevensdrager, met 
inbegrip van, in voorkomend geval, de 
bevestiging van de instemming en het 
akkoord van de consument 
overeenkomstig artikel 40, lid 3, onder d).
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2. Indien de consument wenst dat de 
verbonden dienstverlening aanvangt 
tijdens de in artikel 42, lid 2, bedoelde 
herroepingstermijn, moet de handelaar 
van de consument eisen dat hij daartoe 
een uitdrukkelijk verzoek doet op een 
duurzame gegevensdrager.

Or. de

Amendement 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 19 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomsten op afstand: aanvullende 
informatie- en andere voorschriften

Aanvullende informatie- en andere 
voorschriften

Or. de

Amendement 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een handelaar een consument 
opbelt met het oogmerk een overeenkomst 
op afstand te sluiten, moet hij aan het 
begin van het telefoongesprek met de 
consument zijn identiteit en, indien van 
toepassing, de identiteit van de persoon 
namens wie hij opbelt, alsmede het 
commerciële doel van het gesprek 
meedelen.

1. Wanneer een handelaar een consument 
opbelt met het oogmerk een overeenkomst 
te sluiten, moet hij aan het begin van het 
telefoongesprek met de consument zijn 
identiteit en, indien van toepassing, de 
identiteit van de persoon namens wie hij 
opbelt, alsmede het commerciële doel van 
het gesprek meedelen.

Or. de
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Amendement 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de overeenkomst op afstand
gesloten wordt door middel van een 
techniek voor communicatie op afstand die 
maar weinig ruimte of tijd biedt voor het 
tonen van de informatie, verstrekt de 
handelaar via die techniek en voordat de 
overeenkomst gesloten wordt, ten minste 
de krachtens lid 3 vereiste informatie. De 
overige in artikel 13 bedoelde informatie 
wordt door de handelaar op passende wijze 
aan de consument verstrekt, 
overeenkomstig artikel 13, lid 3.

2. Wanneer de overeenkomst gesloten 
wordt door middel van een techniek voor 
communicatie op afstand die maar weinig 
ruimte of tijd biedt voor het tonen van de 
informatie, verstrekt de handelaar via die 
techniek en voordat de overeenkomst 
gesloten wordt, ten minste de krachtens lid 
3 vereiste informatie. De overige in artikel 
13 bedoelde informatie wordt door de 
handelaar op passende wijze aan de 
consument verstrekt, overeenkomstig 
artikel 13, lid 3.

Or. de

Amendement 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een per telefoon gesloten overeenkomst 
op afstand is slechts geldig wanneer de 
consument het aanbod heeft ondertekend of 
een schriftelijke bevestiging heeft 
gezonden waaruit blijkt dat hij ermee 
instemt een overeenkomst te sluiten. De 
handelaar verstrekt de consument een 
bevestiging van die instemming op een 
duurzame gegevensdrager.

4. Een per telefoon gesloten overeenkomst 
is slechts geldig wanneer de consument het 
aanbod heeft ondertekend of een 
schriftelijke bevestiging heeft gezonden 
waaruit blijkt dat hij ermee instemt een 
overeenkomst te sluiten. De handelaar 
verstrekt de consument een bevestiging van 
die instemming op een duurzame 
gegevensdrager.

Or. de
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Amendement 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De verkoper verstrekt de consument op 
een duurzame gegevensdrager een 
bevestiging van de gesloten overeenkomst, 
met inbegrip van, in voorkomend geval, de 
instemming en het akkoord van de 
consument overeenkomstig artikel 40, lid 
3, onder d), en van alle in artikel 13 
bedoelde informatie. De handelaar 
verstrekt deze informatie binnen een 
redelijke termijn na het sluiten van de 
overeenkomst op afstand, en uiterlijk bij 
de levering van de goederen of voordat de 
levering van digitale inhoud of de 
verbonden dienstverlening begint, tenzij 
die informatie al voor het sluiten van de 
overeenkomst op afstand op een duurzame 
gegevensdrager aan de consument is 
verstrekt.

5. De verkoper verstrekt de consument op 
een duurzame gegevensdrager een 
bevestiging van de gesloten overeenkomst, 
met inbegrip van, in voorkomend geval, de 
instemming en het akkoord van de 
consument overeenkomstig artikel 40, lid 
3, onder d), en van alle in artikel 13 
bedoelde informatie. De handelaar 
verstrekt deze informatie binnen een
redelijke termijn na het sluiten van de 
overeenkomst, en uiterlijk bij de levering 
van de goederen of voordat de levering van 
digitale inhoud of de verbonden 
dienstverlening begint, tenzij die 
informatie al voor het sluiten van de 
overeenkomst op een duurzame 
gegevensdrager aan de consument is 
verstrekt.

Or. de

Amendement 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatieverplichtingen voor andere dan 
buiten verkoopruimten en op afstand 
gesloten overeenkomsten

Schrappen

1. Wat andere dan buiten verkoopruimten 
of op afstand gesloten overeenkomsten 
betreft, verstrekt de handelaar de 
consument, alvorens de overeenkomst 
wordt gesloten of de consument door een 
aanbod is gebonden, op duidelijke en 
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begrijpelijke wijze de volgende informatie,
voor zover die nog niet uit de context 
blijkt:
(a) de voornaamste kenmerken van de te 
leveren goederen, digitale inhoud of 
verbonden diensten, in de mate waarin 
zulks gezien het communicatiemedium en 
de goederen, digitale inhoud of verbonden 
diensten passend is;
(b) de totale prijs en extra lasten en 
kosten, overeenkomstig artikel 14, lid 1;
(c) de identiteit van de handelaar, in het 
bijzonder de handelsnaam van de 
handelaar, het geografische adres waar 
hij gevestigd is en zijn telefoonnummer;
(d) de voorwaarden van de overeenkomst 
overeenkomstig artikel 16, onder a) en b);
(e) voor zover van toepassing, het bestaan 
van en de voorwaarden betreffende 
klantenservice, commerciële garanties en 
beleid inzake klachtenbehandeling van de 
handelaar;
(f) voor zover van toepassing, de 
functionaliteit van digitale inhoud met 
inbegrip van toepasselijke technische 
beveiligingsvoorzieningen, en
(g) voor zover van toepassing, de relevante 
interoperabiliteit van digitale inhoud met 
hardware en software waarvan de 
handelaar op de hoogte is of had behoren 
te zijn.
2. Dit artikel is niet van toepassing 
wanneer de overeenkomst betrekking 
heeft op dagelijkse transacties die 
onmiddellijk na het sluiten van de 
overeenkomst worden verricht.

Or. de

Amendement 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvullende informatieverplichtingen voor 
op afstand gesloten elektronische 
overeenkomsten

Aanvullende informatieverplichtingen voor 
elektronische overeenkomsten

Or. de

Amendement 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 25 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvullende informatieverplichtingen voor 
op afstand gesloten elektronische 
overeenkomsten

Aanvullende informatieverplichtingen voor 
elektronische overeenkomsten

Or. de

Amendement 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een elektronisch gesloten 
overeenkomst op afstand een verbintenis 
tot betaling voor de consument inhoudt, 
wijst de handelaar de consument op 
duidelijke en in het oog springende manier 
en onmiddellijk voordat de consument zijn 
bestelling plaatst, op de in artikel 13, lid 1, 
onder a), artikel 14, leden 1 en 2, en artikel 
16, onder b), genoemde informatie.

1. Wanneer een elektronisch gesloten 
overeenkomst een verbintenis tot betaling 
voor de consument inhoudt, wijst de 
handelaar de consument op duidelijke en in 
het oog springende manier en onmiddellijk 
voordat de consument zijn bestelling 
plaatst, op de in artikel 13, lid 1, onder a), 
artikel 14, leden 1 en 2, en artikel 16, onder 
b), genoemde informatie.

Or. de
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Amendement 412
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De handelaar zorgt ervoor, dat de 
consument bij het plaatsen van de 
bestelling uitdrukkelijk erkent dat de 
bestelling een verbintenis tot betaling 
inhoudt. Indien het plaatsen van een 
bestelling inhoudt dat een knop of een 
soortgelijke functie moet worden 
aangeklikt, wordt de knop of soortgelijke 
functie op een goed leesbare wijze 
aangemerkt met alleen de woorden 
"bestelling met verbintenis tot betaling"
of een soortgelijke ondubbelzinnige 
bewoording waaruit blijkt dat het plaatsen 
van de bestelling een verbintenis inhoudt 
de verkoper te betalen. Wanneer de 
handelaar de bepalingen van dit lid niet 
nakomt, is de consument niet door de 
overeenkomst of de bestelling gebonden.

2. De handelaar zorgt ervoor, dat de 
consument bij het plaatsen van de 
bestelling uitdrukkelijk erkent dat de 
bestelling een verbintenis tot betaling 
inhoudt, voor zover dit niet duidelijk is. 
Indien het plaatsen van een bestelling 
inhoudt dat een knop of een soortgelijke 
functie moet worden aangeklikt, wordt 
deze op een goed leesbare wijze 
aangemerkt met een ondubbelzinnige 
bewoording waaruit blijkt dat het plaatsen 
van de bestelling een verbintenis inhoudt 
de verkoper te betalen.

Or. de

Motivering

Normaal gesproken is een uitdrukkelijke erkenning van de verbintenis tot betaling overbodig, 
vooral omdat de prijs verplicht moet worden vermeld (artikelen 13 en 14). Bovendien is het te 
drastisch dat de overeenkomst automatisch ongeldig wordt. Indien de handelaar de in dit lid 
vastgelegde verbintenis niet nakomt en de consument de verbintenis tot betaling ondanks de 
vermelding van de prijs daadwerkelijk niet erkent, kan hij een beroep doen op vernietiging 
wegens dwaling (artikel 48).

Amendement 413
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 34 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het behoud, gebruik of verbruik van 
een goed, digitale inhoud of daarmee 
verbonden diensten die niet op verzoek 
van de consument aan hem zijn verstrekt, 
vormen geen aanvaarding. De consument 
hoeft in dit geval niet langer een 
tegenprestatie te leveren en is evenmin tot 
teruggave verplicht.

Or. de

Motivering

Dit is in overeenstemming met artikel 27 van Richtlijn 83/2011/EU betreffende 
consumentenrechten. Zelfs wanneer oneerlijke verkooppraktijken niet onder regels van het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht vallen, is het toch noodzakelijk regels op te stellen 
over de civielrechtelijke gevolgen van dergelijke praktijken om ook voor de individuele 
consument de beoogde bescherming te waarborgen.

Amendement 414
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 38 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een antwoord door de ontvanger 
van het aanbod dat uitdrukkelijk of 
stilzwijgend aanvullende of afwijkende 
voorwaarden van de overeenkomst 
inhoudt, geldt in de relatie tussen de 
handelaar en de consument altijd als een 
afwijzing en als een nieuw aanbod.

Or. de

Motivering

Om de consument te beschermen zijn eenvoudig te handhaven rechten en duidelijke 
verhoudingen nodig. De consument moet erop kunnen vertrouwen dat zijn aanbod, dat 
doorgaans al door de handelaar was voorbereid, wordt aanvaard zoals het is opgesteld. Er 
mag zelfs niet van de consument worden vereist dat hij een aanvaarding achteraf controleert 
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of er onmiddellijk bezwaar tegen aantekent.

Amendement 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Hoofdstuk 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Herroepingsrecht voor op afstand en 
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten tussen handelaren en 
consumenten

Herroepingsrecht

Or. de

Amendement 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 40 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tijdens de in artikel 42 bedoelde termijn 
heeft de consument het recht, zonder 
opgave van redenen en zonder andere 
kosten dan die welke in artikel 45 zijn 
vastgesteld, de volgende overeenkomsten
te herroepen:

1. Tijdens de in artikel 42 bedoelde termijn 
heeft de consument het recht, zonder 
opgave van redenen en zonder andere 
kosten dan die welke in artikel 45 zijn 
vastgesteld, de overeenkomst te herroepen:

Or. de

Amendement 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 40 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een overeenkomst op afstand; Schrappen

Or. de

Amendement 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 40 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst, mits de prijs of, wanneer 
meer overeenkomsten gelijktijdig zijn 
gesloten, de totale prijs van de 
overeenkomsten meer bedraagt dan 50 
euro of het gelijkwaardige bedrag in de 
munteenheid die bij het sluiten van de 
overeenkomst voor de prijs van de 
overeenkomst is overeengekomen.

Schrappen

Or. de

Amendement 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 40 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een overeenkomst die is gesloten door 
middel van een distributieautomaat of een 
geautomatiseerde handelsruimte;

Schrappen

Or. de
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Amendement 420
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – artikel 40 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) een overeenkomst die conform het 
recht van de lidstaten wordt opgesteld 
door een openbaar ambtenaar die bij wet 
onafhankelijk en onpartijdig moet zijn en 
door middel van uitgebreide juridische 
informatie dient te verzekeren dat de 
consument de overeenkomst alleen na rijp 
juridisch beraad en in het besef van de 
juridische reikwijdte ervan sluit;

Or. en

Amendement 421
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 40 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de geleverde goederen 
verzegeld waren, de verzegeling door de 
consument is verbroken en de betrokken 
goederen vervolgens niet kunnen worden 
teruggezonden om redenen van 
gezondheidsbescherming of hygiëne;

(a) wanneer de geleverde goederen 
verzegeld waren, de verzegeling door de 
consument is verbroken en de betrokken 
goederen vervolgens niet meer kunnen 
worden verkocht om redenen van 
gezondheidsbescherming of hygiëne;

Or. de

Motivering

Wat van belang is, is niet of de goederen kunnen worden teruggezonden, maar of het mogelijk 
is ze opnieuw te verkopen.

Amendement 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 40 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) wanneer de consument de handelaar 
uitdrukkelijk heeft verzocht ter plaatse te 
komen om aldaar dringende reparaties of 
onderhoud te verrichten. Wanneer de 
handelaar echter bij een dergelijk bezoek 
aanvullende verbonden diensten verleent 
waarom de consument niet uitdrukkelijk 
heeft verzocht, of goederen levert die niet 
strikt noodzakelijk zijn om het onderhoud 
of de reparaties uit te voeren, is het 
herroepingsrecht op die aanvullende 
verbonden diensten of goederen van 
toepassing.

Schrappen

Or. de

Amendement 423
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De consument oefent zijn 
herroepingsrecht uit door kennisgeving aan 
de handelaar. Daartoe kan de consument 
het in aanhangsel 2 opgenomen 
standaardformulier voor herroeping 
gebruiken of een andere ondubbelzinnige 
verklaring waarin zijn besluit de 
overeenkomst te herroepen is uiteengezet.

2. De consument oefent zijn 
herroepingsrecht uit door kennisgeving 
middels een geschrift aan de handelaar. 
Daartoe kan de consument het in 
aanhangsel 2 opgenomen 
standaardformulier voor herroeping 
gebruiken of een andere ondubbelzinnige 
verklaring waarin zijn besluit de 
overeenkomst te herroepen is uiteengezet.

Or. de

Motivering

Een kennisgeving middels een geschrift, dat wil zeggen per post of een elektronische 
kennisgeving, zorgt voor een betere transparantie van de herroeping en zodoende voor een 
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grotere rechtszekerheid voor beide partijen, des te meer daar de bewijslast overeenkomstig 
lid 5 op de consument rust.

Amendement 424
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De handelaar betaalt alle van de 
consument ontvangen betalingen, 
hieronder begrepen, indien van toepassing, 
de leveringskosten, onverwijld terug en in 
elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag 
waarop de handelaar door de consument 
in kennis is gesteld van zijn besluit om de 
overeenkomst overeenkomstig artikel 41 te 
herroepen. De handelaar verricht deze 
terugbetaling onder gebruikmaking van 
hetzelfde betaalmiddel als de consument 
tijdens de oorspronkelijke transactie, tenzij 
de consument uitdrukkelijk met een ander 
betaalmiddel heeft ingestemd en onder 
voorwaarde dat de consument als gevolg 
van deze terugbetaling geen extra kosten 
behoeft te maken.

1. De handelaar betaalt alle van de 
consument ontvangen betalingen, 
hieronder begrepen, indien van toepassing, 
de leveringskosten, onverwijld terug en in 
elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag 
waarop de kennisgeving over de 
herroeping van de consument 
overeenkomstig artikel 41 hem heeft 
bereikt. De handelaar verricht deze 
terugbetaling onder gebruikmaking van 
hetzelfde betaalmiddel als de consument 
tijdens de oorspronkelijke transactie, tenzij 
de consument uitdrukkelijk met een ander 
betaalmiddel heeft ingestemd en onder 
voorwaarde dat de consument als gevolg 
van deze terugbetaling geen extra kosten 
behoeft te maken.

Or. de

Motivering

Het is onduidelijk wat er wordt bedoeld met de formulering "in kennis is gesteld van zijn 
besluit", en uiteindelijk gaat het om het moment waarop de kennisgeving de handelaar 
bereikt, dat duidelijk is bepaald. Anders rijst de vraag hoe het mogelijk is dat een handelaar, 
ondanks dat hij over de herroeping in kennis is gesteld, niet hierover is geïnformeerd.

Amendement 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 44 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van een buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst 
haalt de verkoper, indien de goederen ten 
tijde van het sluiten van de overeenkomst 
bij de consument thuis zijn afgeleverd, 
deze op eigen kosten af indien de 
goederen door hun aard niet op gewone 
wijze kunnen worden teruggezonden.

Schrappen

Or. de

Amendement 426
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De consument is alleen aansprakelijk 
voor de waardevermindering van de 
goederen die het gevolg is van hanteren of 
gebruik ervan dat verder ging dan nodig 
was om de aard, de hoedanigheid en het 
functioneren van de goederen vast te 
stellen. De consument is niet aansprakelijk 
voor waardevermindering wanneer de 
handelaar niet alle informatie over het 
herroepingsrecht heeft verstrekt
overeenkomstig artikel 17, lid 1.

3. De consument is alleen aansprakelijk 
voor de waardevermindering van de 
goederen die het gevolg is van hanteren of 
gebruik ervan dat verder ging dan nodig 
was om de aard, de hoedanigheid en het 
functioneren van de goederen vast te 
stellen. De consument is niet aansprakelijk 
voor waardevermindering wanneer de 
handelaar hem niet overeenkomstig artikel 
17, lid 1 heeft geïnformeerd over de 
mogelijke aansprakelijkheid voor een 
waardevermindering.

Or. de

Motivering

De consument is alleen aansprakelijk voor overmatig gebruik als hij vooraf over deze 
aansprakelijkheid is geïnformeerd. In overeenstemming met lid 2 moet duidelijk worden 
bepaald dat deze aansprakelijk niet vervalt indien weliswaar bepaalde informatie niet is 
verstrekt, maar deze niets te maken heeft met de aansprakelijkheid voor waardevermindering. 
Indien de consument bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid werd geïnformeerd, maar het 
formulier voor herroeping niet was bijgevoegd, betekent dit niet dat de goederen naar 
believen mogen worden gebruikt.
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Amendement 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 45 – lid 6 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de consument er niet overeenkomstig 
artikel 18, lid 2, en artikel 19, lid 6, 
uitdrukkelijk om heeft verzocht met de 
uitvoering van de dienst te beginnen tijdens 
de herroepingstermijn;

(ii) de consument er niet overeenkomstig 
artikel 19, lid 6, uitdrukkelijk om heeft 
verzocht met de uitvoering van de dienst te 
beginnen tijdens de herroepingstermijn;

Or. de

Motivering

Artikel 18 had betrekking op buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten en is geschrapt.

Amendement 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 45 – lid 6 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de handelaar heeft nagelaten de 
bevestiging te verstrekken als bedoeld in 
artikel 18, lid 1, en artikel 19, lid 5.

(iii) de handelaar heeft nagelaten de 
bevestiging te verstrekken als bedoeld in 
artikel 19, lid 5.

Or. de

Amendement 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een consument zijn recht tot 1. Wanneer een consument zijn recht tot 
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herroeping van een op afstand of buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst 
overeenkomstig de artikelen 41 tot en met 
45 uitoefent, worden alle aanvullende 
overeenkomsten automatisch eveneens
beëindigd, zonder kosten voor de 
consument, behoudens het bepaalde in de 
leden 2 en 3. Voor de toepassing van dit 
artikel wordt onder een aanvullende 
overeenkomst begrepen: een 
overeenkomst waarbij een consument 
goederen, digitale inhoud of verbonden 
diensten krijgt in verband met een 
overeenkomst op afstand of een buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst en 
deze goederen, digitale inhoud of 
verbonden diensten door de handelaar of 
een derde ingevolge een afspraak tussen 
die derde en de handelaar worden 
geleverd.

herroeping van een overeenkomst 
overeenkomstig de artikelen 41 tot en met 
45 uitoefent, worden alle aanvullende 
overeenkomsten automatisch eveneens 
beëindigd, zonder kosten voor de 
consument, behoudens het bepaalde in de 
leden 2 en 3.

Or. de

Motivering

De zin is geschrapt omdat de definitie van "aanvullende overeenkomst" in artikel 2 
thuishoort. Een dergelijk amendement is al in het oorspronkelijke verslag opgenomen.

Amendement 430
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 52 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij met consumenten gesloten 
overeenkomsten is geen kennisgeving van 
vernietiging binnen een bepaalde termijn 
vereist om de overeenkomst te vernietigen 
als gevolg van dwaling, bedrog, 
bedreiging of misbruik.

Or. de
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Motivering

Consumentenrechten moeten niet onnodig complex worden gemaakt door formele eisen te 
stellen. Vernietigingen als gevolg van dwaling en de uitoefening van andere rechten maken 
geen deel uit van de dagelijkse consumptiepraktijk. Daardoor komt het regelmatig voor dat 
consumenten niet weten welke – formele – stappen ze moeten zetten om hun rechten niet te 
verliezen. Ze zijn er zich bovendien vaak niet van bewust dat ze de nakoming van dergelijke 
plichten moeten aantonen met bewijzen, en kunnen ook om die reden hun rechten uiteindelijk 
niet doen gelden.

Amendement 431
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 61 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit geval is in de relatie tussen 
handelaar en consument de taalversie in 
de landstaal van de consument 
maatgevend.

Or. de

Motivering

Er is een andere regel ten gunste van de consument nodig voor twijfelgevallen. De versie in 
de landstaal van de verbruiker moet leidend zijn.

Amendement 432
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 64 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer er twijfel bestaat over de 
betekenis van een voorwaarde van een 
overeenkomst tussen een handelaar en een 
consument, prevaleert de voor de 
consument gunstigste uitlegging, tenzij de 
consument de voorwaarde heeft bedongen.

1. Wanneer er twijfel bestaat over de 
betekenis van een voorwaarde van een 
overeenkomst tussen een handelaar en een 
consument, prevaleert de voor de 
consument gunstigste uitlegging, tenzij 
afzonderlijk met de consument over de 
voorwaarde is onderhandeld of de 
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consument de voorwaarde heeft bedongen.

Or. de

Motivering

Gezien de zwakkere positie van de consument bij niet-onderhandelbare 
standaardovereenkomsten, moeten de bepalingen altijd ten gunstige van de consument 
worden geïnterpreteerd. Indien de partijen echter afzonderlijk over de bepaling hebben 
onderhandeld, dan is de consument niet dwingend vanuit zijn zwakkere positie en is een 
interpretatie ten gunste van een van de partijen niet adequaat. Des te meer omdat de 
consument overeenkomstig de artikelen 79 e.v. altijd beschermd is tegen oneerlijke 
bepalingen.

Amendement 433
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 69 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwaarden van overeenkomsten 
afgeleid uit bepaalde vóór het sluiten van 
de overeenkomst afgelegde verklaringen

Schrappen

1. Indien de handelaar vóór het sluiten 
van de overeenkomst aan de wederpartij 
of in het openbaar een verklaring aflegt 
over de kenmerken van hetgeen door die 
handelaar uit hoofde van de 
overeenkomst dient te worden geleverd, 
wordt deze verklaring als een voorwaarde 
van de overeenkomst opgenomen, tenzij:
(a) de wederpartij bij het sluiten van de 
overeenkomst ervan op de hoogte was of 
ervan op de hoogte had behoren te zijn 
dat de verklaring onjuist was of daarop 
anderszins geen beroep kon worden 
gedaan, of
(b) de beslissing van de wederpartij om de 
overeenkomst te sluiten niet door de 
verklaring kan zijn beïnvloed.
2. Voor de toepassing van lid 1 wordt een 
verklaring van een persoon die voor de 
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handelaar reclame- of 
marketingactiviteiten uitvoert, geacht een 
verklaring van de handelaar te zijn.
3. Wanneer de wederpartij een consument 
is, wordt een verklaring die in het 
openbaar is afgelegd door of namens een 
producent of door een andere persoon in 
een eerdere schakel van de keten van 
transacties die tot de overeenkomst leiden, 
voor de toepassing van lid 1 geacht te zijn 
afgelegd door de handelaar, tenzij de 
handelaar dat op het tijdstip van het 
sluiten van de overeenkomst niet wist en 
dat ook niet had behoren te weten.
4. In betrekkingen tussen een handelaar 
en een consument is het partijen niet 
toegestaan ten nadele van de consument 
de toepassing van dit artikel uit te sluiten 
of van dit artikel af te wijken of de 
gevolgen ervan te wijzigen.

Or. de

Motivering

Verklaringen die bijvoorbeeld via reclame worden gedaan, mogen niet onderdeel van een 
overeenkomst worden. Met een reclame-uiting worden consumenten op een andere manier 
benaderd, en een reclame-uiting kan ook worden herroepen. Uitingen zoals bijvoorbeeld 
"beschermt goed tegen regen" zijn subjectief en zouden tot rechtsonzekerheid leiden. In 
overeenstemming met Richtlijn 1999/44/EG (zie artikel 2, lid 2) moeten reclame en andere 
uitingen in aanmerking worden genomen bij de verwachtingen van de consument ten aanzien 
van de conformiteit (zie het amendement op artikel 100, letter g)).

Amendement 434
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 69 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de handelaar vóór het sluiten van 
de overeenkomst aan de wederpartij of in 
het openbaar een verklaring aflegt over de 
kenmerken van hetgeen door die handelaar 

1. Indien de handelaar vóór het sluiten van 
de overeenkomst aan de wederpartij of in 
het openbaar een verklaring aflegt over de 
kenmerken van hetgeen door die handelaar 
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uit hoofde van de overeenkomst dient te 
worden geleverd, wordt deze verklaring als 
een voorwaarde van de overeenkomst 
opgenomen, tenzij:

uit hoofde van de overeenkomst dient te 
worden geleverd, wordt deze verklaring als 
een voorwaarde van de overeenkomst 
opgenomen, tenzij de handelaar aantoont 
dat:

Or. de

Amendement 435
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 69 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de wederpartij bij het sluiten van de 
overeenkomst ervan op de hoogte was of 
ervan op de hoogte had behoren te zijn 
dat de verklaring onjuist was of daarop 
anderszins geen beroep kon worden 
gedaan, of

(a) de verklaring op het moment van het 
sluiten van de overeenkomst was 
gecorrigeerd,

Or. de

Amendement 436
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 69 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de beslissing van de wederpartij om de 
overeenkomst te sluiten niet door de 
verklaring kan zijn beïnvloed.

(b) de beslissing tot aankoop niet door de 
betreffende verklaring kon zijn beïnvloed.

Or. de

Amendement 437
Josef Weidenholzer
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 69 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de wederpartij een consument 
is, wordt een verklaring die in het openbaar 
is afgelegd door of namens een producent 
of door een andere persoon in een eerdere 
schakel van de keten van transacties die tot 
de overeenkomst leiden, voor de 
toepassing van lid 1 geacht te zijn afgelegd 
door de handelaar, tenzij de handelaar dat 
op het tijdstip van het sluiten van de 
overeenkomst niet wist en dat ook niet had 
behoren te weten.

3. Wanneer de wederpartij een consument 
is, wordt een verklaring die in het openbaar 
is afgelegd door of namens een producent 
of door een andere persoon in een eerdere 
schakel van de keten van transacties die tot 
de overeenkomst leiden, voor de 
toepassing van lid 1 geacht te zijn afgelegd 
door de handelaar, tenzij de handelaar 
aantoont dat de handelaar dat op het 
tijdstip van het sluiten van de 
overeenkomst niet wist en dat ook niet had 
behoren te weten.

Or. de

Motivering

Er moet duidelijk worden gesteld dat de bewijslast in deze context bij de verkoper ligt. Dat is 
overigens in overeenstemming met Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van 
de verkoop en de garanties voor consumptiegoederen.

Amendement 438
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 70 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In betrekkingen tussen een 
handelaar en een consument is een 
voorwaarde van een overeenkomst die 
door de handelaar is ingevoegd niet 
bindend indien de consument er gezien de 
omstandigheden, met name de uiterlijke 
verschijningsvorm van de overeenkomst 
en een ongebruikelijke inhoud, geen 
rekening mee hoeft te houden, tenzij de 
handelaar de consument specifiek op deze 
voorwaarde heeft gewezen.
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Or. de

Motivering

Ter waarborging van een hoog niveau van consumentenbescherming is een afzonderlijke 
regeling nodig voor ongebruikelijke voorwaarden die de handelaar in een overeenkomst heeft 
ingevoegd. De consument moet erop kunnen vertrouwen dat een overeenkomst geen 
"verborgen" bepalingen bevat die tegenstrijdig zijn met de voorwaarden van eerdere 
overeenkomsten.

Amendement 439
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een voorwaarde in een overeenkomst 
tussen een handelaar en een consument die 
een consument verplicht tot een betaling 
bovenop de vastgestelde vergoeding voor 
de hoofdverbintenis van de handelaar, in 
het bijzonder wanneer die is opgenomen 
door toepassing van standaardopties die 
de consument moet verwerpen wil hij 
aanvullende betalingen voorkomen, bindt 
de consument niet tenzij hij, alvorens door 
de overeenkomst gebonden te zijn, 
uitdrukkelijk heeft ingestemd met de 
aanvullende betaling. Wanneer de 
consument de aanvullende betaling reeds 
heeft verricht, kan hij deze terugvorderen.

1. Een voorwaarde in een overeenkomst 
tussen een handelaar en een consument die 
een consument verplicht tot een betaling 
bovenop de vastgestelde vergoeding voor 
de hoofdverbintenis van de handelaar, 
bindt de consument alleen indien hij, 
alvorens hij door de overeenkomst werd
gebonden, uitdrukkelijk en afzonderlijk
hiermee heeft ingestemd. Wanneer de 
consument de aanvullende betaling reeds 
heeft verricht, kan hij deze terugvorderen.
De verkoper moet een in het kader van de 
nakoming van de voorwaarden geleverd 
object op eigen kosten terugnemen. Het 
recht op waardevergoeding is uitgesloten.

Or. de

Motivering

De oorspronkelijke formulering was onnodig gecompliceerd. Door erop te wijzen dat 
uitdrukkelijk en afzonderlijk met de voorwaarde moet worden ingestemd, wordt duidelijk 
gemaakt dat een impliciete instemming, dat wil zeggen door stilzwijgen, niet aanklikken of via 
de bevestiging van de totaalprijs, niet volstaat. Bovendien is een verduidelijking van de 
juridische gevolgen toegevoegd.



PE510.531v01-00 62/106 AM\934215NL.doc

NL

Amendement 440
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 72 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In een overeenkomst tussen een 
handelaar en een consument, is de 
consument niet gebonden door een 
vierhoekenbepaling.

Schrappen

Or. de

Motivering

Wordt geschrapt gezien het amendement op artikel 69. Voorafgaand aan het sluiten van een 
overeenkomst gedane verklaringen mogen niet onderdeel van de overeenkomst worden, maar 
moeten in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de conformiteit.

Amendement 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer bij een ononderbroken of 
herhaalde uitvoering van een verbintenis 
uit overeenkomst in de voorwaarden van 
de overeenkomst niet is bepaald wanneer 
de uit de overeenkomst voortvloeiende 
betrekking eindigt of dat deze eindigt door 
een kennisgeving met die strekking, kan zij 
door elk van de partijen worden beëindigd 
met inachtneming van een redelijke
opzegtermijn die niet langer is dan twee
maanden.

1. Wanneer bij een ononderbroken of 
herhaalde uitvoering van een verbintenis 
uit overeenkomst in de voorwaarden van 
de overeenkomst niet is bepaald wanneer 
de uit de overeenkomst voortvloeiende 
betrekking eindigt of dat deze eindigt door 
een kennisgeving met die strekking, kan zij 
door elk van de partijen te allen tijde
worden beëindigd met inachtneming van 
een opzegtermijn die niet langer is dan drie
maanden.

Or. de

Motivering

De partijen zullen naar alle waarschijnlijkheid een zeer verschillende uitleg aan de 
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formulering "redelijke opzegtermijn" geven. Daarom is het beter om een duidelijke termijn 
vast te stellen. Correctie van amendement 155 van de rapporteur, dat hierdoor vervalt.

Amendement 442
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 82 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een handelaar voorwaarden van 
een overeenkomst bedingt waarover met de 
consument niet afzonderlijk is 
onderhandeld in de zin van artikel 7, moet 
hij ervoor zorgen dat deze in duidelijke en 
begrijpelijke taal worden gesteld en 
meegedeeld.

Wanneer een handelaar voorwaarden van 
een overeenkomst bedingt waarover met de 
consument niet afzonderlijk is 
onderhandeld in de zin van artikel 7, moet 
hij ervoor zorgen dat deze in duidelijke en 
begrijpelijke taal worden gesteld en 
meegedeeld en de context van de 
betreffende voorwaarden eenvoudig en op 
logische wijze te onderscheiden is.

Or. de

Amendement 443
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 84 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwaarden van overeenkomsten die 
altijd oneerlijk zijn

Voorwaarden van overeenkomsten die 
altijd ernstig benadelend zijn

Or. de

Amendement 444
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 84 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze afdeling is 
een voorwaarde van een overeenkomst 
altijd oneerlijk wanneer zij erin bestaat of 
als doel heeft:

Voor de toepassing van deze afdeling is 
een voorwaarde van een overeenkomst 
altijd ernstig benadelend wanneer zij erin 
bestaat of als doel heeft:

Or. de

Amendement 445
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 84 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) overeenkomsten met een beperkte 
looptijd automatisch te verlengen, voor
zover de handelaar de consument hier 
niet op heeft gewezen en de consument 
niet de mogelijkheid heeft gegeven binnen 
een adequate termijn te reageren en de 
verlenging te verhinderen;

Or. de

Amendement 446
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 84 – letter k ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k ter) de overeengekomen prijs van de 
overeenkomst achteraf aan te passen, 
tenzij de parameters die maatgevend zijn 
voor de prijswijziging nauwkeurig in de 
overeenkomst zijn omschreven en 
objectief gezien gerechtvaardigd zijn en 
niet afhankelijk zijn van wat de handelaar 
goeddunkt;
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Or. de

Amendement 447
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 85 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwaarden van overeenkomsten die 
vermoed worden oneerlijk te zijn

Voorwaarden van overeenkomsten die 
vermoed worden ernstig benadelend te 
zijn

Or. de

Amendement 448
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 85 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze afdeling 
wordt een voorwaarde van een 
overeenkomst vermoed oneerlijk te zijn 
wanneer zij erin bestaat of als doel heeft:

Voor de toepassing van deze afdeling 
wordt een voorwaarde van een 
overeenkomst vermoed ernstig benadelend
te zijn wanneer zij erin bestaat of als doel 
heeft:

Or. de

Amendement 449
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – artikel 85 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een handelaar toe te staan om door de 
consument betaald geld te houden 

Schrappen
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wanneer de laatstgenoemde beslist de 
overeenkomst niet te sluiten of 
verbintenissen uit hoofde van de 
overeenkomst niet uit te voeren, zonder te 
bepalen dat de handelaar de consument 
een equivalent bedrag als vergoeding 
moet betalen in het omgekeerde geval;

Or. en

Amendement 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 93 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in geval van een 
consumentenkoopovereenkomst of een 
overeenkomst voor de levering van digitale 
inhoud die op afstand of buiten 
verkoopruimten is gesloten, of waarin de 
verkoper zich ertoe heeft verplicht voor het 
vervoer naar de koper te zorgen, de 
woonplaats van de consument op het 
tijdstip van het sluiten van de 
overeenkomst;

(a) in geval van een 
consumentenkoopovereenkomst of een 
overeenkomst tussen een handelaar en 
een consument voor de levering van 
digitale inhoud of in geval van een 
overeenkomst waarin de verkoper zich 
ertoe heeft verplicht voor het vervoer naar 
de koper te zorgen, de woonplaats van de 
consument op het tijdstip van het sluiten 
van de overeenkomst;

Or. de

Motivering

Deze aanvulling is bedoeld om duidelijk te maken dat er niet alleen C2C-overeenkomsten 
worden gesloten.

Amendement 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 93 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in geval van een 
consumentenkoopovereenkomst of een 
overeenkomst voor de levering van digitale 
inhoud die op afstand of buiten 
verkoopruimten is gesloten of waarin de 
verkoper zich ertoe heeft verplicht voor het 
vervoer naar de koper te zorgen, door het 
fysieke bezit van of de controle over de 
goederen of de digitale inhoud aan de 
consument over te dragen;

(a) in geval van een 
consumentenkoopovereenkomst of een 
overeenkomst tussen een handelaar en 
een consument voor de levering van 
digitale inhoud of in geval van een 
overeenkomst waarin de verkoper zich 
ertoe heeft verplicht voor het vervoer naar 
de koper te zorgen, de woonplaats van de 
consument op het tijdstip van het sluiten 
van de overeenkomst;

Or. de

Amendement 452
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – hoofdstuk 10 – afdeling 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Conformiteit van de goederen en de 
digitale inhoud

Conformiteit en rechtsmiddelen van de 
consument

Or. de

Amendement 453
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 100 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) geschikt te zijn voor elk bijzonder doel 
dat aan de verkoper ter kennis is gebracht 
op het tijdstip van het sluiten van de 
overeenkomst, tenzij uit de 
omstandigheden blijkt dat de koper niet 
vertrouwde of redelijkerwijs niet mocht 
vertrouwen op de deskundigheid en het 

(a) geschikt te zijn voor elk bijzonder doel 
dat aan de koper ter kennis is gebracht op 
het tijdstip van het sluiten van de 
overeenkomst, tenzij uit de 
omstandigheden blijkt dat de koper niet 
vertrouwde of redelijkerwijs niet mocht 
vertrouwen op de deskundigheid en het 
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oordeel van de verkoper; oordeel van de verkoper.

Or. de

Motivering

Bij de eerste vermelding van "verkoper" in deze tekst moet er sprake zijn van een verwisseling 
met de "koper", want het gaat erom welk gebruiksdoel aan de koper ter kennis is gebracht, 
niet aan de verkoper.

Amendement 454
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 100 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) geschikt te zijn voor elk bijzonder doel 
dat aan de verkoper ter kennis is gebracht 
op het tijdstip van het sluiten van de 
overeenkomst, tenzij uit de 
omstandigheden blijkt dat de koper niet 
vertrouwde of redelijkerwijs niet mocht 
vertrouwen op de deskundigheid en het 
oordeel van de verkoper;

(a) geschikt te zijn voor elk bijzonder doel 
dat aan de verkoper ter kennis is gebracht 
op het tijdstip van het sluiten van de 
overeenkomst, tenzij de verkoper aantoont 
dat hij een correctie heeft doorgegeven 
over de geschiktheid voor een bepaald 
doel;

Or. de

Motivering

Voor overeenkomsten met consumenten is het adequater en consumentvriendelijker als de 
verkoper verplicht is een door de consument uitgesproken onjuiste mening over de 
geschiktheid van de goederen voor een bepaald doel uitdrukkelijk tegen te spreken.

Amendement 455
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 100 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) geschikt te zijn voor de doeleinden 
waarvoor goederen of digitale inhoud van 

(b) geschikt te zijn voor de doeleinden 
waarvoor goederen of digitale inhoud van 
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dezelfde omschrijving gewoonlijk zouden 
worden gebruikt;

dezelfde omschrijving gewoonlijk zouden 
worden gebruikt, tenzij aan de koper op 
het tijdstip van het sluiten van de 
overeenkomst een bepaald doel ter kennis 
is gebracht of uit de omstandigheden 
blijkt dat de koper niet vertrouwde of 
redelijkerwijs niet mocht vertrouwen op 
de deskundigheid en het oordeel van de 
verkoper;

Or. de

Motivering

Het specifieke doel van een goed kan het gebruikelijke doel in uitzonderlijke gevallen 
uitsluiten, en omgekeerd. Voorbeelden hiervan zijn imitatiespeelgoed, of kunst- of 
decoratievoorwerpen. Daarom moeten de letters a) en b) in overeenstemming hiermee in de 
juiste volgorde worden gezet. In beginsel moet het specifieke doel, of, bij gebrek hieraan, het 
gebruikelijke doel van toepassing zijn.

Amendement 456
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 100 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) die hoedanigheden en 
prestatievermogens te bezitten die de koper 
mag verwachten. Bij de vaststelling van 
wat de consument van de digitale inhoud 
mag verwachten, dient in aanmerking te 
worden genomen of de digitale inhoud al 
dan niet tegen betaling van een prijs is 
geleverd.

(g) die hoedanigheden en 
prestatievermogens te bezitten die de koper 
redelijkerwijs mag verwachten, waarbij 
met name voorafgaand aan het sluiten 
van een overeenkomst gedane 
verklaringen tegenover de koper of het 
publiek in aanmerking kunnen worden 
genomen. Bij de vaststelling van wat de 
consument van de digitale inhoud mag 
verwachten, dient in aanmerking te worden 
genomen of de digitale inhoud al dan niet 
tegen betaling van een prijs is geleverd.

Or. de

Motivering

Verklaringen in het openbaar, zoals bijvoorbeeld reclame-uitingen, mogen geen onderdeel 
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van een overeenkomst worden (zie de motivering van het amendement op artikel 69). 
Desondanks kunnen zij – en dat moet hier duidelijk worden vermeld, zoals al in de richtlijn 
betreffende aspecten van de verkoop (zie artikel 2, lid 2) is gedaan – de verwachtingen van de 
koper ten aanzien van de conformiteit op beslissende wijze beïnvloeden. Dit is adequater, 
omdat anders bijvoorbeeld bij het formuleren van subjectieve reclame-uitingen rekening moet 
worden gehouden met de verbintenissen van de overeenkomst.

Amendement 457
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 104 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennis van de koper over het ontbreken 
van conformiteit in geval van een 
overeenkomst tussen handelaren

Kennis van de koper over het ontbreken 
van conformiteit

Or. de

Motivering

Het is onduidelijk waarom een consument moet worden beschermd terwijl hij ervan op de 
hoogte is dat de conformiteit van de goederen ontbreekt.

Amendement 458
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 104 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een overeenkomst tussen 
handelaren is de verkoper niet 
aansprakelijk voor het ontbreken van 
conformiteit van de goederen wanneer de 
koper op het tijdstip van het sluiten van de 
overeenkomst wist dat de goederen niet 
conform waren of dat had behoren te 
weten.

De verkoper is niet aansprakelijk voor het 
ontbreken van conformiteit van de 
goederen wanneer de koper op het tijdstip 
van het sluiten van de overeenkomst wist 
dat de goederen niet conform waren of dat
had behoren te weten.

Or. de
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Motivering

Het is onduidelijk waarom een consument moet worden beschermd terwijl hij ervan op de 
hoogte is dat de conformiteit van de goederen ontbreekt.

Amendement 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 104

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een overeenkomst tussen 
handelaren is de verkoper niet 
aansprakelijk voor het ontbreken van 
conformiteit van de goederen wanneer de 
koper op het tijdstip van het sluiten van de 
overeenkomst wist dat de goederen niet 
conform waren of dat had behoren te 
weten.

De verkoper is niet aansprakelijk voor het 
ontbreken van conformiteit van de 
goederen wanneer de koper op het tijdstip 
van het sluiten van de overeenkomst wist 
dat de goederen niet conform waren. In 
geval van een overeenkomst tussen 
handelaren is dit eveneens van toepassing 
indien de koper had moeten weten dat de 
goederen niet conform waren.

Or. de

Motivering

Indien een koper die op de hoogte is van de toestand van een gekocht object toch zonder 
voorbehoud de koopovereenkomst sluit, dan kan hij vervolgens niet claimen dat het object 
niet conform is. Dit moet in gelijke mate gelden voor handelaren en voor consumenten.

Amendement 460
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 105 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In geval van een 
consumentenkoopovereenkomst wordt 
ieder ontbreken van conformiteit dat zich 
binnen een termijn van zes maanden vanaf 
het tijdstip waarop het risico op de koper 
overgaat, manifesteert, geacht op dat 

2. In geval van een 
consumentenkoopovereenkomst of een 
overeenkomst over digitale diensten wordt 
ieder ontbreken van conformiteit dat zich 
binnen een termijn van een jaar vanaf het 
tijdstip waarop het risico op de koper 
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tijdstip al te hebben bestaan, tenzij dit 
onverenigbaar is met de aard van de 
goederen of de digitale inhoud of de aard 
van het ontbreken van conformiteit.

overgaat, manifesteert, geacht op dat 
tijdstip al te hebben bestaan, tenzij dit 
onverenigbaar is met de aard van de 
goederen of de digitale inhoud of de aard 
van het ontbreken van conformiteit.

Or. de

Motivering

Ten behoeve van een hoger niveau van consumentenbescherming moet de termijn voor het 
manifesteren van gebreken van goederen, digitale inhoud en daarmee verbonden diensten 
worden verlengd tot een jaar. Zodoende wordt de bestaande minimumnorm van Richtlijn 
1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop en de garanties voor 
consumptiegoederen verlengd tot een jaar in plaats van zes maanden.

Amendement 461
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – hoofdstuk 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rechtsmiddelen van de koper Rechtsmiddelen

Or. de

Amendement 462
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – artikel 106

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overzicht van de rechtsmiddelen van de 
koper

Overzicht van de rechtsmiddelen van de 
koper

1. Wanneer de verkoper een verbintenis 
niet nakomt, kan de koper:

1. Wanneer de verkoper een verbintenis 
niet nakomt, heeft de koper in 
voorkomende gevallen het recht de in de 
leden 2 en 4 vastgestelde rechtsmiddelen 
aan te wenden.
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2. Wanneer de koper een handelaar is, 
kan de koper:

(a) nakoming vorderen, met inbegrip van 
specifieke nakoming, reparatie of 
vervanging van de goederen of digitale 
inhoud, krachtens afdeling 3 van dit 
hoofdstuk;

(a) nakoming vorderen, met inbegrip van 
specifieke nakoming, reparatie of 
vervanging van de goederen of digitale 
inhoud, krachtens afdeling 3 van dit 
hoofdstuk;

(b) zijn eigen nakoming opschorten 
krachtens afdeling 4 van dit hoofdstuk;

(b) zijn eigen nakoming opschorten 
krachtens afdeling 4 van dit hoofdstuk;

(c) de overeenkomst ontbinden krachtens 
afdeling 5 van dit hoofdstuk en de 
teruggave vorderen van de reeds betaalde 
prijs krachtens hoofdstuk 17;

(c) de overeenkomst ontbinden krachtens 
afdeling 5 van dit hoofdstuk en de 
teruggave vorderen van de reeds betaalde 
prijs krachtens hoofdstuk 17;

(d) de prijs verminderen krachtens 
afdeling 6 van dit hoofdstuk, en

(d) de prijs verminderen krachtens 
afdeling 6 van dit hoofdstuk, en

(e) schadevergoeding vorderen krachtens 
hoofdstuk 16.

(e) schadevergoeding vorderen krachtens 
hoofdstuk 16.

2. Wanneer de koper een handelaar is: 3. Wanneer de in lid 2 bedoelde rechten 
worden uitgeoefend:

(a) heeft het in afdeling 2 van dit hoofdstuk 
bedoelde herstel van verzuim door de 
verkoper voorrang boven het recht van de 
koper enig rechtsmiddel aan te wenden, 
met uitzondering van de opschorting van 
de nakoming, en

(a) heeft het in afdeling 2 van dit hoofdstuk 
bedoelde herstel van verzuim door de 
verkoper in voorkomend geval voorrang 
boven het recht van de koper enig 
rechtsmiddel aan te wenden, met 
uitzondering van de opschorting van de 
nakoming, en

(b) gelden voor het recht van de koper om 
zich op het ontbreken van conformiteit te 
beroepen de vereisten van onderzoek en 
kennisgeving als bedoeld in afdeling 7 van 
dit hoofdstuk.

(b) gelden voor het recht van de koper om 
zich op het ontbreken van conformiteit te 
beroepen in voorkomend geval de 
vereisten van onderzoek en kennisgeving 
als bedoeld in afdeling 7 van dit hoofdstuk.

3. Wanneer de koper een consument is: 4. Wanneer de koper een consument is, 
kan de koper uit de volgende opties 
kiezen:

(a) heeft het herstel van verzuim door de
verkoper geen voorrang boven de rechten 
van de koper, en

(a) nakoming vorderen, met inbegrip van
specifieke nakoming, reparatie of 
vervanging van de goederen of digitale 
inhoud, krachtens afdeling 3 van dit 
hoofdstuk, of

(b) zijn de vereisten van onderzoek en 
kennisgeving als bedoeld in afdeling 7 
van dit hoofdstuk niet van toepassing.

(b) de overeenkomst binnen een redelijke 
termijn ontbinden krachtens afdeling 5 
van dit hoofdstuk en de teruggave 
vorderen van de reeds betaalde prijs 



PE510.531v01-00 74/106 AM\934215NL.doc

NL

krachtens hoofdstuk 17. Wanneer een 
consument besluit dit recht uit te oefenen, 
mag de handelaar geen vermindering 
toepassen voor de gebruikmaking van de 
goederen door de consument.

4. Wanneer de niet-nakoming de verkoper 
niet kan worden toegerekend, kan de koper 
een van de in lid 1 bedoelde 
rechtsmiddelen aanwenden, met 
uitzondering van het vorderen van 
nakoming en schadevergoeding.

5. Wanneer de koper ervoor kiest zijn 
recht uit hoofde van lid 4, onder a) uit te 
voeren, en de verkoper niet binnen een 
redelijke termijn of zonder de koper 
aanzienlijke overlast te bezorgen kan 
overgaan tot specifieke nakoming, 
reparatie of vervanging van de goederen 
of digitale inhoud, kan de koper voorts 
een beroep doen op de volgende middelen:
(a) zijn eigen nakoming opschorten 
krachtens afdeling 4 van dit hoofdstuk;
(b) de overeenkomst ontbinden krachtens 
afdeling 5 van dit hoofdstuk en de 
teruggave vorderen van de reeds betaalde 
prijs krachtens hoofdstuk 17;
(c) de prijs verminderen krachtens 
afdeling 6 van dit hoofdstuk, en
(d) schadevergoeding vorderen krachtens 
hoofdstuk 16.
6. Wanneer de niet-nakoming de verkoper 
niet kan worden toegerekend, kan de koper 
een van de in dit artikel bedoelde 
rechtsmiddelen aanwenden, met 
uitzondering van het vorderen van 
nakoming en schadevergoeding.

5. De koper kan geen van de in lid 1
bedoelde rechtsmiddelen aanwenden voor 
zover hij de niet-nakoming door de 
verkoper heeft veroorzaakt.

7. De koper kan geen van de in dit artikel
bedoelde rechtsmiddelen aanwenden voor 
zover hij de niet-nakoming door de 
verkoper heeft veroorzaakt.

6. Rechtsmiddelen die niet onverenigbaar 
zijn, kunnen worden gecumuleerd.

8. Rechtsmiddelen die niet onverenigbaar 
zijn, kunnen worden gecumuleerd.

Or. en

Amendement 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 106 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de koper een handelaar is: 2. Wanneer de koper een handelaar is, dan 
heeft de koper het recht zich te beroepen 
op het ontbreken van conformiteit, onder 
voorbehoud van de vereisten van 
onderzoek en kennisgeving 
overeenkomstig lid 7.

Or. de

Amendement 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 106 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de koper een consument is: Schrappen
(a) heeft het herstel van verzuim door de 
verkoper geen voorrang boven de rechten 
van de koper, en
(b) zijn de vereisten van onderzoek en 
kennisgeving als bedoeld in afdeling 7 
van dit hoofdstuk niet van toepassing.

Or. de

Amendement 465
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – artikel 106 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de koper een consument is: 3. Wanneer de koper een consument is, 
heeft het herstel van verzuim door de 
verkoper geen voorrang boven de rechten 
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van de koper.

Or. en

Amendement 466
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – artikel 106 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) heeft het herstel van verzuim door de 
verkoper geen voorrang boven de rechten 
van de koper, en

Schrappen

Or. en

Amendement 467
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – artikel 106 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zijn de vereisten van onderzoek en 
kennisgeving als bedoeld in afdeling 7 
van dit hoofdstuk niet van toepassing.

Schrappen

Or. en

Amendement 468
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 107 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer digitale inhoud niet tegen 
betaling van een prijs is geleverd, kan de 

Wanneer digitale inhoud niet tegen 
betaling van een prijs is geleverd, kan de 
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koper de in artikel 106, lid 1, onder a) tot 
en met d), bedoelde rechtsmiddelen niet 
aanwenden. De koper kan uitsluitend op 
grond van artikel 106, lid 1, onder e), 
schadevergoeding vorderen wegens verlies 
van of schade aan zijn eigendom, 
waaronder hardware, software en data, als 
gevolg van het niet overeenstemmen van 
de geleverde digitale inhoud, met 
uitzondering van de winst die de koper als 
gevolg van die schade heeft gederfd.

koper de in artikel 106, lid 1, onder a) tot 
en met e), bedoelde rechtsmiddelen niet 
aanwenden. De koper kan uitsluitend op 
grond van artikel 106, lid 1, onder e), 
schadevergoeding vorderen wegens verlies 
van of schade aan zijn eigendom, 
waaronder hardware, software en data, als 
gevolg van het niet overeenstemmen van 
de geleverde digitale inhoud, met 
uitzondering van de winst die de koper als 
gevolg van die schade heeft gederfd.

Or. de

Motivering

Het is niet duidelijk waarom bij kosteloze software een handelaar aansprakelijk moet zijn 
voor schadevergoeding als gevolg van het ontbreken van conformiteit. Het is de vraag of dit 
überhaupt tot het toepassingsgebied van het gemeenschappelijk Europees kooprecht behoort, 
en het antwoord zou nee moeten luiden. Het risico voor vrije ontwikkelaars is onberekenbaar 
als zij aansprakelijk zouden zijn voor schade bij in extreme gevallen duizenden gebruikers, 
des te meer omdat de verspreiding vaak via verschillende kanalen plaatsvindt die de 
ontwikkelaar niet kan controleren.

Amendement 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 109

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Herstel van verzuim door verkoper Herstel van verzuim door verkoper
1. Een verkoper die vroegtijdig nakoming 
heeft aangeboden en aan wie is 
meegedeeld dat de nakoming niet conform 
de overeenkomst is, kan een nieuw en met 
de overeenkomst conform aanbod tot 
nakoming doen wanneer dat kan 
plaatsvinden binnen de voor nakoming 
toegestane termijn.

1. Een verkoper die een nakoming heeft 
aangeboden die niet conform de 
overeenkomst is, kan onmiddellijk na 
kennisname van het ontbreken van 
conformiteit op eigen kosten herstel 
aanbieden overeenkomstig artikel 111.

2. In gevallen waarop lid 1 niet van 
toepassing is, kan een verkoper die 
nakoming heeft aangeboden die niet 
conform de overeenkomst is, wanneer hij 

2. De koper kan het aanbod tot herstel 
enkel weigeren, indien
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van het ontbreken van conformiteit in 
kennis wordt gesteld, onverwijld 
aanbieden het verzuim op zijn eigen 
kosten te herstellen.

(a) het herstel niet onverwijld en zonder 
de koper aanzienlijke overlast te bezorgen, 
kan worden verwezenlijkt;
(b) de koper grond heeft te menen dat op 
de toekomstige nakoming door de 
verkoper niet kan worden vertrouwd, of
(c) vertraging in de nakoming een 
wezenlijke niet-nakoming zou inhouden.

3. Een aanbod tot herstel van verzuim 
wordt niet uitgesloten door de 
kennisgeving dat de overeenkomst is
ontbonden.

3. Indien geen sprake is van de in lid 2 
genoemde gevallen, moet de verkoper het 
herstel binnen een redelijke termijn van 
hoogstens 30 dagen bij 
consumentenkoopovereenkomsten 
verwezenlijken. Indien de koper een 
termijn stelt aan het herstel door de 
verkoper, is deze bindend.

4. De koper kan een aanbod tot herstel van 
het verzuim alleen weigeren indien:

4. De koper kan de nakoming opschorten 
voor de duur van het herstel. Zijn overige 
rechten worden, voor zover ze niet te 
verenigen zijn met de mogelijkheid tot 
herstel, tot het verstrijken van de 
overeenkomstig lid 3 maatgevende termijn 
opgeschort.

(a) het verzuim niet onverwijld en zonder 
de koper aanzienlijke overlast te bezorgen, 
kan worden hersteld;
(b) de koper grond heeft te menen dat op 
de toekomstige nakoming door de 
verkoper niet kan worden vertrouwd, of
(c) vertraging in de nakoming een 
wezenlijke niet-nakoming zou inhouden.
5. De verkoper beschikt over een redelijke 
termijn om het verzuim te herstellen.

5. Ondanks het herstel behoudt de koper 
het recht om schadevergoeding te 
vorderen wegens vertraging alsook voor 
alle schade die door het herstel is 
veroorzaakt dan wel daardoor niet is 
voorkomen.

6. De koper kan de nakoming opschorten 
voor de duur van het herstel van het 
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verzuim, maar de rechten van de koper 
waarmee het verlenen van een termijn 
aan de verkoper om het verzuim te 
herstellen niet strookt, worden opgeschort 
totdat deze termijn is verstreken.
7. Ondanks het herstel van verzuim 
behoudt de koper het recht om 
schadevergoeding te vorderen wegens 
vertraging alsook voor alle schade die 
door het herstel van verzuim is 
veroorzaakt dan wel daardoor niet is 
voorkomen.

Or. de

Motivering

De beslissing om overeenkomstig de richtlijn over de verkoop van consumptiegoederen de 
verkoper ook ten overstaan van een consument de mogelijkheid te bieden een tweede poging 
tot nakoming te ondernemen (herstel), is in beginsel adequaat en moet ook in de richtlijn over 
het gemeenschappelijk Europees kooprecht worden opgenomen. Het recht van de consument 
om te kiezen tussen de herstelopties "reparatie" en "vervanging" moet echter worden 
gehandhaafd. Het zelfstandige herstelrecht van de verkoper in de B2B-handel, zoals het 
voorstel tot een verordening tot dusver voorziet, is overbodig.

Amendement 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 110 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien de handelaar ondanks de 
vordering van de consument in geval van 
het ontbreken van conformiteit geen 
herstel aanbiedt, maar de consument 
ertoe brengt herstel aan te vragen in het 
kader van een handelsgarantie, moet de 
handelaar de met betrekking tot de 
handelsgarantie voorgenomen 
handelingen en door de consument en de 
garantieverstrekker met betrekking tot de 
handelsgarantie afgegeven verklaringen, 
aanvaarden als zijn verplichtingen.
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Or. de

Motivering

Het kan voor de consument nadelen hebben als hij bij een tekortkoming van het gekochte 
object herstel moet eisen op grond van een garantie van de producent en niet in het kader van 
de kooprechtelijke aanspraken volgens artikel 106. De garantierechten kunnen bijvoorbeeld 
verlopen terwijl de koper zonder resultaat met de producent over de reikwijdte van de 
garantie twist. Bovendien kan de annulering van de koopovereenkomst bemoeilijkt worden als 
de koper na mislukte pogingen tot reparatie door de producent de verkoper opnieuw om 
reparatie moet verzoeken voordat hij de overeenkomst kan annuleren. Dit is niet billijk 
wanneer de consument op verzoek van de verkoper, die zelf niet hoeft op te treden, herstel 
aanvraagt in het kader van de garantie. Daarom moet de verkoper de handelingen en 
verklaringen van de consument en de garantieverstrekker aanvaarden.

Amendement 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 110 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Indien de consument herstel eist van 
de handelaar, is de handelaar tot het 
moment waarop het herstel volledig is 
uitgevoerd en de consument de goederen 
heeft teruggekregen of de controle 
overeenkomstig artikel 142 heeft verricht, 
verantwoordelijk voor het risico op het 
defect of beschadigd raken van de 
goederen. Zin 1 is van toepassing vanaf 
het moment waarop de consument na de 
kennisgeving dat hij herstel eist de 
goederen aan de handelaar of in geval 
van verzending aan de eerste vervoerder 
heeft overhandigd.

Or. de

Motivering

De consument mag tijdens de uitvoering van het herstel niet geconfronteerd worden met de 
gevolgen wanneer het gekochte object toevallig defect of beschadigd raakt. Met name de 
verantwoordelijkheid voor dit risico tijdens de verzending van gebrekkige goederen kunnen 
de consument ervan weerhouden zijn rechten uit te oefenen.
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Amendement 472
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 110 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) nakoming onmogelijk zou zijn of 
onwettig is geworden, of

(a) nakoming onmogelijk of onwettig zou 
zijn, of

Or. de

Motivering

De nakoming kan hooguit in potentie onwettig zijn, maar kan niet onwettig worden, als deze 
nog niet is uitgevoerd. Daarom moet de formulering "zou onwettig zijn" luiden. Deze 
formulering is bovendien ook gebruikt in artikel 111.

Amendement 473
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 111 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer in geval van een 
consumentenkoopovereenkomst de 
handelaar een ontbreken van conformiteit 
op grond van artikel 110, lid 2, moet 
goedmaken, kan de consument kiezen 
tussen herstel en vervanging tenzij de 
gekozen oplossing onwettig of onmogelijk 
zou zijn of, in vergelijking met de andere 
beschikbare oplossing, voor de verkoper 
onevenredige kosten met zich zou brengen 
gelet op:

1. Wanneer in geval van een 
consumentenkoopovereenkomst de 
handelaar een ontbreken van conformiteit 
op grond van artikel 110, lid 2, moet 
goedmaken, kan hij kiezen tussen herstel 
en vervanging en moet hij dit herstel of 
deze vervanging binnen een redelijke 
termijn van hoogstens 30 dagen 
verwezenlijken. In deze periode kan de 
consument geen gebruik maken van 
andere rechtsmiddelen, maar mag hij wel 
de nakoming opschorten.

Or. de
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Motivering

De handelaar kan beter bepalen of een reparatie al dan niet zinvol is. Vanuit economisch en 
milieuopzicht is het niet adequaat de consument te laten kiezen, aangezien hij waarschijnlijk 
meestal voor vervanging zou kiezen. Veel producten zijn na reparatie echter niet meer 
opnieuw verkoopbaar, waardoor ze tot afval moeten worden verwerkt. Het recht om te kiezen 
moet echter alleen bij het eerste herstel bij de handelaar liggen (zie amendement op lid 2).

Amendement 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 111 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer in geval van een 
consumentenkoopovereenkomst de 
handelaar een ontbreken van conformiteit 
op grond van artikel 110, lid 2, moet 
goedmaken, kan de consument kiezen 
tussen herstel en vervanging tenzij de 
gekozen oplossing onwettig of onmogelijk 
zou zijn of, in vergelijking met de andere 
beschikbare oplossing, voor de verkoper 
onevenredige kosten met zich zou brengen 
gelet op:

1. Wanneer een consument herstel kan 
eisen of de verkoper dit aanbiedt, kan de 
consument kiezen tussen herstel en 
vervanging tenzij de gekozen oplossing 
onwettig of onmogelijk zou zijn of, in 
vergelijking met de andere beschikbare 
oplossing, voor de verkoper onevenredige 
kosten met zich zou brengen gelet op:

Or. de

Amendement 475
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 111 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de waarde die de goederen zouden 
hebben wanneer de conformiteit niet zou 
ontbreken;

Schrappen

Or. de
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Motivering

Het recht om te kiezen moet bij het eerste herstel bij de handelaar liggen. Bijgevolg moet dit 
punt worden geschrapt.

Amendement 476
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 111 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het belang van het ontbreken van 
conformiteit, en

Schrappen

Or. de

Motivering

Het recht om te kiezen moet bij het eerste herstel bij de handelaar liggen. Bijgevolg moet dit 
punt worden geschrapt.

Amendement 477
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 111 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de vraag of de alternatieve oplossing 
zou kunnen worden voltooid zonder 
aanzienlijke overlast voor de consument.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het recht om te kiezen moet bij het eerste herstel bij de handelaar liggen. Bijgevolg moet dit 
punt worden geschrapt.
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Amendement 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 111 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de consument het goedmaken 
van het ontbreken van conformiteit door 
middel van herstel of vervanging heeft 
gevorderd op grond van lid 1, kan de 
consument andere rechtsmiddelen alleen 
aanwenden wanneer de handelaar het 
herstel of de vervanging niet binnen een 
redelijke termijn van maximaal 30 dagen 
heeft voltooid. De consument kan echter 
gedurende die termijn de nakoming 
opschorten.

Schrappen

Or. de

Amendement 479
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 111 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de consument het goedmaken
van het ontbreken van conformiteit door 
middel van herstel of vervanging heeft 
gevorderd op grond van lid 1, kan de 
consument andere rechtsmiddelen alleen 
aanwenden wanneer de handelaar het 
herstel of de vervanging niet binnen een 
redelijke termijn van maximaal 30 dagen 
heeft voltooid. De consument kan echter 
gedurende die termijn de nakoming 
opschorten.

2. Wanneer de handelaar het herstel of de 
vervanging niet binnen een redelijke 
termijn van maximaal 30 dagen heeft 
voltooid of de eerste herstelpoging niet tot 
conformiteit van de goederen heeft geleid, 
kan de consument kiezen tussen een 
nieuwe herstelling of een vervanging.

Or. de
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Motivering

Vanuit economisch en milieuopzicht is het verstandiger de consument pas bij een mislukte 
reparatie de keuzemogelijkheid tussen een vervanging en een nieuwe reparatie te bieden.

Amendement 480
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 113 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In de 
consumentenkoopovereenkomst kan de 
gehele nakoming worden opgeschort, 
tenzij de opschorting van de gehele 
nakoming duidelijk disproportioneel is ten 
opzichte van de omvang van de niet-
nakoming.

Or. de

Motivering

Het recht op opschorting van de gehele nakoming is in de praktijk een van de meest effectieve 
middelen van de consument om druk uit te oefenen om hun recht geldend te maken. Ten 
behoeve van een hoog niveau van consumentenbescherming moet de opschorting van de 
gehele nakoming daarom altijd mogelijk zijn, tenzij de uitoefening van dit recht volledig 
disproportioneel is.

Amendement 481
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 115 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een koper kan de overeenkomst 
ontbinden in geval van een vertraging in de 
levering die als zodanig niet wezenlijk is, 
wanneer de koper kennis geeft van de 
vaststelling van een aanvullende termijn 
van redelijke duur voor de nakoming en de 

1. Een koper kan de overeenkomst 
ontbinden in geval van een vertraging in de 
levering die als zodanig geen wezenlijke 
niet-nakoming is, wanneer de koper kennis 
geeft van de vaststelling van een 
aanvullende termijn van redelijke duur 
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verkoper niet binnen deze termijn nakomt. voor de nakoming en de verkoper niet 
binnen deze termijn nakomt.

Or. de

Motivering

De oorspronkelijke tekst is onduidelijk. Het gaat niet om een wezenlijke vertraging, maar om 
een wezenlijke niet-nakoming.

Amendement 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 117 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing: 2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer 
geen enkele nakoming is aangeboden.

Or. de

Motivering

Het recht van de koper om de overeenkomst op grond van niet-nakoming te ontbinden, moet 
ook bij consumentenovereenkomsten worden beperkt tot een bepaalde termijn, omdat het niet 
in het belang van beide partijen is dat onzeker blijft wat er met de overeenkomst zal gebeuren, 
des te meer omdat voor deze periode geen gebruiksvergoeding verschuldigd is. Ook van de 
consument moet worden geëist dat hij binnen een redelijke termijn een besluit neemt over zijn 
recht om de overeenkomst te ontbinden.

Amendement 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 119 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de koper een consument is, of Schrappen

Or. de
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Amendement 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 119 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer geen enkele nakoming is 
aangeboden.

Schrappen

Or. de

Amendement 485
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 124 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In geval van een overeenkomst tussen 
een handelaar en een consument is de 
consument niet gehouden tot het betalen 
van vergoedingen voor het gebruik van 
een bepaald betaalmiddel die hoger zijn 
dan de kosten voor de handelaar van het 
gebruik van dit middel.

Schrappen

Or. de

Motivering

Deze bepaling is weinig geschikt voor de praktijk. Voor de handelaar kunnen naast de 
vergoedingen voor de betalingsinstantie ook andere kosten ontstaan. Deze verschillen 
afhankelijk van het betaalmiddel. Hoe moeten de werkelijke kosten precies worden berekend, 
wanneer bijvoorbeeld een betaalmiddel intern meer administratiekosten met zich meebrengt 
dan een ander? Daarom moet de verkoper de mogelijkheid hebben een vaste prijs in rekening 
te brengen, bijvoorbeeld: "Kosten voor kredietkaartbetaling: € 5".

Amendement 486
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 135 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verkoper kan de overeenkomst 
ontbinden in geval van een vertraging in de 
nakoming die als zodanig niet wezenlijk is, 
wanneer de verkoper kennis geeft van de 
vaststelling van een aanvullende termijn 
van redelijke duur voor de nakoming en de 
koper niet binnen deze termijn nakomt.

1. Een verkoper kan de overeenkomst 
ontbinden in geval van een vertraging in de 
nakoming die als zodanig geen wezenlijke 
niet-nakoming is, wanneer de verkoper 
kennis geeft van de vaststelling van een 
aanvullende termijn van redelijke duur 
voor de nakoming en de koper niet binnen 
deze termijn nakomt.

Or. de

Motivering

De oorspronkelijke tekst is onduidelijk. Het gaat niet om een wezenlijke vertraging, maar om 
een wezenlijke niet-nakoming.

Amendement 487
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 139 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer te laat is aangeboden om na te 
komen of een aangeboden nakoming 
anderszins niet conform de overeenkomst 
is, verliest de verkoper het recht van 
ontbinding krachtens deze afdeling tenzij
de kennisgeving van de ontbinding 
plaatsvindt binnen een redelijke termijn 
nadat de verkoper van het aanbod of het 
ontbreken van conformiteit op de hoogte 
was of had behoren te zijn.

1. Wanneer te laat is aangeboden om na te 
komen of een aangeboden nakoming 
anderszins niet conform de overeenkomst 
is, verliest de verkoper het recht van 
ontbinding krachtens deze afdeling indien 
hij niet binnen een redelijke termijn nadat 
de verkoper van het aanbod of het 
ontbreken van conformiteit op de hoogte 
was of had behoren te zijn, van de 
ontbinding kennis geeft.

Or. de

Motivering

De verkoper verliest zijn recht pas wanneer hij niet binnen een termijn kennis geeft van de 



AM\934215NL.doc 89/106 PE510.531v01-00

NL

ontbinding van de overeenkomst. Anders zou hij zijn recht altijd verliezen, met uitzondering 
van de tijd binnen de termijn. De logische regel zou echter zijn dat hij een recht op ontbinding 
heeft, tenzij hij de termijn laat verstrijken. In de oorspronkelijke tekst lijken regel en 
uitzondering te zijn omgewisseld.

Amendement 488
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – artikel 141 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 141 bis
Wettelijke garantietermijn voor ecologisch 
ontworpen producten
De conformiteitstermijn voor de goederen 
die onder deze richtlijn vallen en 
ecologisch zijn ontworpen overeenkomstig 
Richtlijn 2009/125/EG betreffende de 
totstandbrenging van een kader voor het 
vaststellen van eisen inzake ecologisch 
ontwerp voor energiegerelateerde 
producten, is gelijk aan de in de 
uitvoeringsmaatregel van 
Richtlijn 2009/125/EG vastgestelde 
duurzaamheidsperiode, indien deze meer 
dan zes jaar bedraagt.

Or. en

Motivering

Teneinde duurzame consumptie onder consumenten te bevorderen door vertrouwen op te 
bouwen in producten die volgens de normen van de wetgeving betreffende ecologisch ontwerp 
zijn ontworpen, moet ervoor worden gezorgd dat de consumenten gedurende de hele 
levenscyclus van het product recht hebben op garantie. Deze termijn moet worden vastgesteld 
op basis van de uitgevoerde maatregelen van Richtlijn 2009/158/EG die reeds een 
beoordeling van de levensverwachting van het product vereist, te weten de toestand van het 
product vanaf het eind van het eerste gebruik tot aan de definitieve verwijdering.

Amendement 489
Robert Rochefort
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – artikel 141 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 141 ter
Rechtstreekse aansprakelijkheid van de 
producent
1. De producent is jegens de consument 
aansprakelijk voor de reparatie of 
vervanging binnen de in artikel 10 
vastgestelde termijn van goederen ingeval 
van het ontbreken van conformiteit ten 
tijde van de risico-overdracht van de 
goederen of de digitale inhoud op de 
consument. De consument heeft het recht 
te kiezen tussen reparatie of vervanging 
volgens de in artikel 7, lid 1, vastgestelde 
voorwaarden.
2. De producent repareert of vervangt de 
goederen uiterlijk dertig dagen nadat hij 
in kennis is gesteld van het ontbreken van 
conformiteit.
3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de 
bepalingen van nationaal recht die de 
aansprakelijkheid uitbreiden naar andere 
partijen, zoals de invoerder of de 
vervoerder, of wat betreft het recht van 
regres.

Or. en

Motivering

Het rechtstreeks aansprakelijk stellen van producenten kan het consumentenvertrouwen 
bevorderen: de consumenten kunnen zich uiteindelijk rechtstreeks wenden tot een producent 
die in hun lidstaat gevestigd is, zonder een defect apparaat heen en weer te hoeven sturen 
door de EU. In een daadwerkelijke interne markt moeten consumenten kunnen kiezen tot wie 
zij zich wenden bij problemen.

Amendement 490
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 142 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In geval van een 
consumentenkoopovereenkomst gaat het 
risico over op het tijdstip waarop de 
consument of een door de consument 
aangewezen derde, die niet de vervoerder 
is, de goederen of de materiële 
gegevensdrager waarop de digitale inhoud 
wordt geleverd, fysiek in ontvangst heeft 
genomen.

1. In geval van een 
consumentenkoopovereenkomst gaat het 
risico over op het tijdstip waarop de 
consument of een door de consument 
aangewezen derde de goederen of de 
materiële gegevensdrager waarop de 
digitale inhoud wordt geleverd, fysiek in 
ontvangst neemt. Indien de verkoper de 
consument de keuze biedt tussen 
verschillende vervoerders, dan gelden 
deze niet als aangewezen derde zoals 
bedoeld in dit lid.

Or. de

Motivering

Indien de consument zelf de vervoerder heeft aangewezen, moet het risico direct overgaan. 
Indien de consument echter bijvoorbeeld op een website de keuze heeft tussen verschillende 
pakketdiensten, dan gaat het om een aangewezen derde. Anders is de consument wat betreft 
de overgang van het risico namelijk slechter af wanneer hij een keuzemogelijkheid heeft 
tussen verschillende vervoerders.

Amendement 491
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 142 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In geval van een overeenkomst voor de 
levering van digitale inhoud die niet op een 
materiële gegevensdrager wordt geleverd, 
gaat het risico over op het tijdstip waarop 
de consument of een daartoe door de 
consument aangewezen derde de 
beschikking heeft gekregen over de 
digitale inhoud.

2. In geval van een overeenkomst voor de 
levering van digitale inhoud die niet op een 
materiële gegevensdrager wordt geleverd, 
gaat het risico over op het tijdstip waarop 
de consument of een daartoe door de 
consument aangewezen derde de 
beschikking krijgt over de digitale inhoud.

Or. de
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Motivering

Taalkundig amendement. Het tijdstip waarop het risico overgaat is het tijdstip waarop de 
consument de beschikking krijgt over de inhoud. Praktisch gezien is dit hetzelfde tijdstip.

Amendement 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 142 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij de overeenkomst een op afstand 
of buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomst is, zijn de leden 1 en 2 niet 
van toepassing wanneer de consument de 
verbintenis de goederen of de digitale 
inhoud in ontvangst te nemen niet nakomt 
en de niet-nakoming niet niet-
toerekenbaar is krachtens artikel 88. In 
dat geval gaat het risico over op het 
tijdstip waarop de consument of de door 
de consument aangewezen derde de 
goederen fysiek in ontvangst zou hebben 
genomen of de beschikking over de 
digitale inhoud zou hebben gekregen 
wanneer de verbintenis om deze in 
ontvangst te nemen, zou zijn nagekomen.

Schrappen

Or. de

Amendement 493
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 152 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij met consumenten gesloten 
overeenkomsten geldt het genoemde 
bedrag aan kosten voor de verbonden 
diensten als formeel gegarandeerd, tenzij 
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uitdrukkelijk anderszins is verklaard. Het 
is niet toegestaan formeel gegarandeerde 
kosten te overschrijden.

Or. de

Motivering

Bij kostenramingen is een bijzondere bescherming van de consument nodig. Naast een niet-
bindende kostenraming, waarvan de kosten in voorkomende gevallen overeenkomstig artikel 
152, leden 1 en 2 kunnen worden overschreden, moeten regels worden vastgelegd voor een 
bindende kostenraming. Wanneer het slechts een niet-bindende kostenraming betreft, moet de 
handelaar dit uitdrukkelijk mededelen.

Amendement 494
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 155 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 3, heeft het recht van 
de dienstverlener om verzuimen te 
herstellen voorrang boven de 
rechtsmiddelen van de klant, ongeacht of 
de klant een consument is.

2. Onverminderd lid 3, heeft het recht van 
de dienstverlener om verzuimen te 
herstellen voorrang boven de 
rechtsmiddelen van de klant.

Or. de

Amendement 495
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 155 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In geval van verkeerde installatie op 
grond van een 
consumentkoopovereenkomst als bedoeld 
in artikel 101 heeft het recht van de 
dienstverlener om verzuimen te herstellen 
geen voorrang boven de rechtsmiddelen 

3. In geval van een overeenkomst over 
verbonden diensten heeft het recht van de 
dienstverlener om verzuimen te herstellen 
geen voorrang boven de rechtsmiddelen 
van de consument.
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van de consument.

Or. de

Amendement 496
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 155 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) met betrekking tot het recht van de 
dienstverlener om verzuimen te herstellen 
mag in geval van een overeenkomst 
tussen een handelaar en een consument 
de redelijke termijn als vermeld in artikel 
109, lid 5, niet langer dan 30 dagen zijn;

Schrappen

Or. de

Amendement 497
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Artikel 155 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) met betrekking tot het goedmaken van 
een prestatie die niet conform de 
overeenkomst is, zijn de artikelen 111 en 
112 niet van toepassing, en

Schrappen

Or. de

Amendement 498
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – artikel 158 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 158 bis
Verslaglegging door de Commissie 
(geplande duurzaamheid)
Uiterlijk op [...] gaat de Commissie over 
tot:
a) de uitvoering van een onderzoek om de 
impact van geplande duurzaamheid op de 
levenscyclus van producten, vast te 
stellen, te analyseren en te beoordelen, en
b) de indiening bij het Europees 
Parlement van een verslag over de 
omzetting van deze richtlijn met de nodige 
maatregelen waarmee de problematiek 
van de geplande duurzaamheid van 
producten wordt aangepakt.

Or. en

Motivering

Geplande duurzaamheid is een bestaande praktijk die beoogt de levenscyclus van een product 
te verkorten. In het bestaande acquis wordt dit probleem niet aangepakt. Derhalve moet 
worden beoordeeld hoe deze praktijk de levenscyclus van een product beïnvloedt met 
betrekking tot de bestaande garantierechten (zoals producten die ontworpen zijn om na het 
verstrijken van de wettelijke garantietermijn van twee jaar kapot te gaan in de lidstaten die de 
minimumtermijn van de richtlijn inzake de verkoop van consumptiegoederen uit 1999 hebben 
omgezet) en welke maatregelen nodig zijn om geplande duurzaamheid te ontmoedigen of te 
bestraffen.

Amendement 499
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – artikel 158 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 158 ter
Recht op verhaal
1. Wanneer de eindverkoper jegens de 
consument aansprakelijk is uit hoofde van 
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een ontbreken van conformiteit dat 
voortvloeit uit een handelen of nalaten 
van de producent, van een eerdere 
verkoper of van enige andere 
tussenpersoon, kan de eindverkoper 
verhaal nemen op de aansprakelijke 
persoon of personen in de contractuele 
keten.
2. De lidstaten stellen de in lid 1 bedoelde 
rechtsmiddelen en 
uitoefeningsvoorwaarden vast. 

Or. en

Motivering

Opneming van artikel 4 van de richtlijn inzake de verkoop van consumptiegoederen uit 1999.

Amendement 500
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – artikel 158 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 158 quater
Verslaglegging en herziening van 
wetgeving inzake oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten
Uiterlijk op [xxx] dient de Commissie een 
verslag in bij het Europees Parlement 
over de toepassing van 
Richtlijn 93/13/EEG betreffende 
oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten in 
verschillende sectoren die binnen het 
toepassingsgebied van de richtlijn vallen 
en dient zij in voorkomend geval 
voorstellen tot wijziging ervan in bij het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en
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Motivering

De richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten vormt de 
horizontale EU-wetgeving waarmee de bepalingen en voorwaarden van 
consumentenovereenkomsten in verschillende sectoren worden gereguleerd. In het kader van 
de herziening van het consumentenacquis moet de Commissie de toepassing van deze 
wetgeving beoordelen om problemen ten aanzien van consumentenovereenkomsten in 
verschillende markten vast te stellen (zoals de levering van digitale inhoud, 
telecommunicatiediensten en energie) die bij een mogelijke herziening van 
Richtlijn 93/13/EEG moeten worden aangepakt.

Amendement 501
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 167– lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De rente begint niet eerder te lopen dan 
30 dagen na de kennisgeving door de 
schuldeiser aan de schuldenaar waarbij de 
verbintenis tot betaling van rente en de 
rentevoet zijn aangegeven. De 
kennisgeving kan plaatsvinden vóór de 
datum waarop de betaling plaats dient te 
vinden.

2. De rente begint niet eerder te lopen dan 
20 dagen na de kennisgeving door de 
schuldeiser aan de schuldenaar waarbij de 
verbintenis tot betaling van rente en de 
rentevoet zijn aangegeven. De 
kennisgeving kan plaatsvinden vóór de 
datum waarop de betaling plaats dient te 
vinden.

Or. de

Amendement 502
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – artikel 168 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De op grond van lid 2 vastgestelde 
betalingstermijn kan niet langer dan 
60 dagen zijn, tenzij partijen nadrukkelijk 
iets anders overeenkomen en deze 
conformiteit niet onbillijk is op grond van 
artikel 170.

4. De op grond van lid 2 vastgestelde 
betalingstermijn kan niet langer dan 
60 dagen zijn, tenzij partijen nadrukkelijk 
iets anders overeenkomen en deze 
conformiteit niet onbillijk is op grond van 
artikel 170. De betalingstermijn voor 
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overheidsorganen en -instanties bedraagt 
maximaal dertig dagen. 

Or. en

Amendement 503
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 179 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De korte verjaringstermijn bedraagt twee
jaar.

1. De korte verjaringstermijn bedraagt drie
jaar.

Or. de

Motivering

De termijn moet ten behoeve van een hoog niveau van consumentenbescherming worden 
verlengd. Bovendien gelden in een aantal EU-lidstaten toch al langere termijnen bij de 
inroeping van de garantie, bij dwaling of bij schadevergoeding.

Amendement 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 179 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De verjaring gaat in wanneer de 
eerder aflopende termijn is verstreken.

Or. de

Amendement 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 184 – leden 1 en 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de schuldenaar het recht jegens 
de schuldeiser erkent, door gedeeltelijke 
betaling, betaling van rente, 
zekerheidstelling, verrekening of op enige 
andere wijze, begint een nieuwe, korte 
verjaringstermijn te lopen.

1. Wanneer de schuldenaar het recht jegens 
de schuldeiser erkent, door gedeeltelijke 
betaling, betaling van rente, 
zekerheidstelling, verrekening of op enige 
andere wijze, begint een nieuwe, korte 
verjaringstermijn te lopen.

2. Hetzelfde geldt wanneer de verkoper 
diensten voor herstel heeft verricht.

Or. de

Motivering

Het voorstel voor een verordening bevat nog geen oplossing voor de kwestie welke gevolgen 
door de verkoper verrichte diensten voor herstel overeenkomstig artikel 109 e.v. hebben voor 
de verjaring van de in artikel 106 genoemde rechtsmiddelen van de koper. Deze kwestie is in 
de praktijk van aanzienlijk belang voor zowel de koper als voor de voor de overeenkomst 
vereiste berekening van de verkoper. Het vastleggen van regels over deze kwestie zorgt voor 
rechtszekerheid aan beide zijden.

Amendement 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – artikel 186 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 186 bis
Deel IX Diverse bepalingen
Bemiddeling
De handelaar is verplicht deel te nemen 
aan een procedure voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen in de zin van de 
Richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen 
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
wanneer de consument op toelaatbare 
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wijze hierom verzoekt.

Or. de

Motivering

De gerechtelijke wetshandhaving gaat bij grensoverschrijdende overeenkomsten voor beide 
partijen gepaard met aanzienlijke kosten en risico's. Om het vertrouwen van de consumenten 
in het instrument van het gemeenschappelijk Europees kooprecht te bevorderen, moet bij het 
sluiten van een overeenkomst de mogelijkheid tot buitengerechtelijke beslechting bestaan.

Amendement 507
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – aanhangsel 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, 
dient u ons door middel van een duidelijke 
verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax 
of e-mail verzonden brief) in kennis te 
stellen (2) van uw besluit deze 
overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik 
maken van het bijgevoegde 
standaardformulier voor herroeping, maar 
dit is niet verplicht. 3

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, 
dient u ons (bijvoorbeeld een per brief, fax 
of e-mail) in kennis te stellen (2) van uw 
besluit deze overeenkomst te herroepen. U 
kunt gebruik maken van het bijgevoegde 
modelformulier voor herroeping, maar dit 
is niet verplicht. 3

Or. de

Amendement 508
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – aanhangsel 1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer u deze overeenkomst herroept, 
zullen wij u onverwijld en in elk geval 
uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij 
zijn geïnformeerd over uw besluit om deze 
overeenkomst te herroepen, alle betalingen 

Wanneer u deze overeenkomst herroept, 
krijgt u alle betalingen terug, met inbegrip 
van de leveringskosten (maar met 
uitzondering van de extra kosten die het 
gevolg zijn van uw keuze voor een ander 
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terugbetalen, met inbegrip van de 
leveringskosten (maar met uitzondering 
van de extra kosten die het gevolg zijn van 
uw keuze voor een ander type levering dan 
het door ons aangeboden goedkoopste type 
standaardlevering). Wij zullen deze 
terugbetaling verrichten met 
gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel 
als door u voor de oorspronkelijke 
transactie werd gebruikt, tenzij u 
uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel 
heeft ingestemd; in geen geval zal een 
dergelijke terugbetaling voor u extra kosten 
met zich brengen. 4

type levering dan het door ons aangeboden 
goedkoopste type standaardlevering). Wij 
zullen deze terugbetaling uiterlijk 14 
dagen na de dag waarop wij uw 
herroeping hebben ontvangen verrichten. 
Hiervoor gebruiken wij hetzelfde 
betaalmiddel als door u voor de 
oorspronkelijke transactie werd gebruikt,
tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft
ingestemd; in geen geval zal een dergelijke 
terugbetaling voor u extra kosten met zich 
brengen. 4

Or. de

Motivering

Vereenvoudiging.

Amendement 509
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – aanhangsel 1 – alinea 10 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in geval van een koopovereenkomst: 
"het tijdstip waarop u of een door u 
aangewezen derde, die niet de vervoerder 
is, de goederen fysiek in ontvangst 
neemt.";

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 510
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – aanhangsel 1 – alinea 10 – punt 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in geval van een overeenkomst inzake 
verschillende door de consument in één 
bestelling bestelde en afzonderlijk 
geleverde goederen: "het tijdstip waarop u 
of een door u aangewezen derde, die niet 
de vervoerder is, het laatste goed fysiek in 
ontvangst neemt.";

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 511
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – aanhangsel 1 – alinea 10 – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) in geval van een overeenkomst inzake 
de levering van een goed dat uit 
verschillende zendingen of onderdelen 
bestaat: "het tijdstip waarop u of een door u 
aangewezen derde, die niet de vervoerder 
is, de laatste zending of het laatste 
onderdeel fysiek in ontvangst neemt.";

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 512
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – aanhangsel 1 – alinea 10 – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) in geval van een overeenkomst voor de 
geregelde levering van goederen gedurende 
een vastgestelde termijn: "het tijdstip 
waarop u of een door u aangewezen derde, 
die niet de vervoerder is, het eerste goed 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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fysiek in ontvangst neemt.".

Or. de

Amendement 513
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – aanhangsel 1 – alinea 10 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer u de consument de 
mogelijkheid biedt op uw website 
elektronisch het formulier in te vullen en 
informatie over zijn herroeping van de 
overeenkomst te overleggen, voeg dan het 
volgende in: "Desgewenst kunt u 
elektronisch het 
standaardherroepingsformulier invullen 
en dit of een andere duidelijke verklaring 
indienen op onze website [voeg 
internetadres in]. Wanneer u van deze 
mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u 
overwijld een ontvangstbevestiging van 
deze herroeping toezenden op een 
materiële gegevensdrager (bijvoorbeld via 
e-mail).""

3. Wanneer u de consument de 
mogelijkheid biedt op uw website 
elektronisch het formulier in te vullen en 
informatie over zijn herroeping van de 
overeenkomst te overleggen, voeg dan het 
volgende in: "U kunt het modelformulier 
voor herroeping of een andere duidelijk 
geformuleerde verklaring ook 
elektronisch invullen en opsturen via onze 
website [webadres invullen]. Wanneer u 
hiervan gebruik maakt, zullen wij u 
onverwijld een ontvangstbevestiging van 
deze herroeping toezenden (bijvoorbeeld
via e-mail)."

Or. de

Motivering

De tekst is zo beter te begrijpen.

Amendement 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – aanhangsel 1 – alinea 10 – punt 5 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Wanneer in geval van een overeenkomst – Wanneer u niet aanbiedt om de kosten 
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op afstand u niet aanbiedt om de kosten 
van het terugzenden van de goederen te 
dragen en de goederen, naar hun aard, in 
principe niet per post kunnen worden 
teruggezonden: "De kosten van het 
terugzenden van de goederen, ten bedrage 
van ___ EUR [bedrag invullen] zullen 
door u dienen te worden gedragen.", of 
indien de kosten van het terugzenden van 
de goederen redelijkerwijs niet vooraf 
kunnen worden berekend: "De kosten van 
het terugzenden van de goederen zullen 
door u dienen te worden gedragen. De 
kosten worden beraamd op een maximum 
van ongeveer ___ EUR [bedrag invullen]", 
ofwel

van het terugzenden van de goederen te 
dragen en de goederen vanwege hun 
hoedanigheid in principe niet per post 
kunnen worden teruggezonden: "De 
rechtstreekse kosten van het terugzenden 
van de goederen ten bedrage van ___ EUR 
[bedrag invoegen] zullen door u dienen te 
worden gedragen.", of indien de kosten 
redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden 
berekend: "De rechtstreekse kosten van het 
terugzenden van de goederen zullen door u 
dienen te worden gedragen. De kosten 
worden beraamd op een maximum van 
ongeveer ___ EUR [bedrag invullen]", 
ofwel

Or. de

Motivering

Naast de schrapping van het begrip "verkoop op afstand" was een aanpassing aan de richtlijn 
betreffende consumentenrechten vereist.

Amendement 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – aanhangsel 1 – alinea 10 – punt 5 – letter b – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Wanneer in geval van een overeenkomst 
op afstand de goederen naar hun aard in 
principe niet per post kunnen worden 
teruggezonden en op het tijdstip van het 
sluiten van de overeenkomst bij de 
consument thuis zijn geleverd: "Wij 
zullen de goederen op eigen kosten 
afhalen."

Schrappen

Or. de
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Amendement 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De handelaar dient u de voornaamste 
informatie over de overeenkomst te 
verstrekken, zoals het product en de prijs, 
met inbegrip van alle heffingen en kosten, 
en zijn contactgegevens. De informatie 
dient gedetailleerder te zijn wanneer u iets 
buiten de winkel van de handelaar koopt 
of de handelaar in het geheel niet 
persoonlijk ontmoet, bijvoorbeeld 
wanneer u online of per telefoon koopt. U 
heeft recht op schadevergoeding wanneer 
deze informatie onvolledig of onjuist is.

De handelaar dient u uitvoerig over de 
voornaamste bedingen van de met u 
gesloten overeenkomst te informeren, 
bijvoorbeeld over het product en de prijs, 
met inbegrip van alle heffingen en kosten, 
en zijn contactgegevens. U heeft recht op 
schadevergoeding wanneer deze informatie 
onvolledig of onjuist is.

Or. de

Amendement 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de meeste gevallen heeft u 14 dagen om 
de koop te herroepen wanneer u de 
goederen buiten de winkel van de 
handelaar heeft gekocht of de handelaar 
tot het moment van de koop niet heeft 
ontmoet (bijvoorbeeld wanneer u online 
of per telefoon heeft gekocht). De 
handelaar dient u informatie te verstrekken 
alsook een standaardformulier voor 
herroeping. Wanneer de handelaar dit heeft 
nagelaten, kunt u de overeenkomst binnen 
een jaar annuleren.

U heeft 14 dagen om de koop te herroepen.
De handelaar dient u informatie te 
verstrekken alsook een modelformulier
voor herroeping. Wanneer de handelaar dit 
heeft nagelaten, kunt u de overeenkomst 
binnen een jaar annuleren.

Or. de
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