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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Inleiding

Op 11 oktober 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening 
betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht (GEKR) ingediend. Het doel is 
verbetering van de totstandbrenging en de werking van de interne markt door de uitbreiding 
van grensoverschrijdende handel tussen ondernemingen en consumenten te bevorderen. Dit 
doel wordt nagestreefd door een zelfstandig, uniform geheel van bepalingen inzake 
overeenkomstenrecht, waaronder bepalingen inzake consumentenbescherming in verband met 
de verkoop van goederen en digitale inhoud.: het gemeenschappelijk Europees kooprecht, dat 
als een secundaire regeling inzake overeenkomstenrecht in het nationale recht van elke 
lidstaat moet worden beschouwd.

Aangezien het wetgevingsvoorstel van grote betekenis is voor de consumentenbescherming 
op de interne markt, speelt de Commissie interne markt en consumentenbescherming hierbij 
een zeer belangrijke rol. IMCO adviseert daarom niet alleen de commissie ten principale 
(JURI) overeenkomstig de bepalingen van artikel 50 van het Reglement van het Europees 
Parlement ("procedure met medeverantwoordelijke commissies"), maar is op veel gebieden 
zelfs exclusief bevoegd. 

Net als voor de commissie ten principale zijn ook voor IMCO twee corapporteurs benoemd 
die nauw hebben samengewerkt bij de opstelling van het advies (onder meer door het houden 
van een openbare hoorzitting en door opdracht te geven tot het uitvoeren van een 
kwaliteitscontrole van de effectbeoordeling van de Commissie). Vanwege de verschillende 
benaderingen van de beide corapporteurs bevat dit ontwerpadvies twee documenten: (1) de 
gemeenschappelijke amendementen en (2) de afzonderlijke, door één corapporteur ingediende 
amendementen. Eerst worden de gemeenschappelijke amendementen kort toegelicht. Tevens 
geven beide rapporteurs een toelichting bij de door hen gekozen benadering.

2. Toelichting bij de gemeenschappelijke amendementen

Een wetstekst die de rechten en plichten van twee partijen regelt, moet zo helder en 
nauwkeurig mogelijk geformuleerd zijn. Dit geldt vooral wanneer de tekst consumenten 
betreft. Dan moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat ruimte bestaat voor verschillende 
interpretaties. Ook moet de tekst stroken met bestaande regelgeving, in het bijzonder met de 
consumentenrechtenrichtlijn. Daarom dienen de corapporteurs een aantal amendementen in 
waarin de gebruikte termen nader worden omschreven en de bestaande definities aangepast. 
Ook worden gemeenschappelijke amendementen ingediend over conformiteit van digitale 
inhoud, de term 'kosteloos' en het aanbod tot herstel bij ontbinding van de overeenkomst.

3. Motivering van de afzonderlijk ingediende amendementen:

a) Evelyne Gebhardt

Ontoereikendheid van facultatieve instrumenten in het consumentenrecht
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De corapporteur betwijfelt sterk of het voorstel van de Commissie adequaat is. Binnen het 
consumentenrecht neemt de consument een kwetsbare positie in vanwege de asymmetrische 
spreiding van informatie, en moet hij bij het sluiten van koopovereenkomsten kunnen 
vertrouwen op consumentenbescherming van hoog niveau. De Europese wetgever moet 
daarom vooral op het gebied van grensoverschrijdende onlinetransacties betrouwbare 
regelgeving tot stand brengen door middel van onderlinge aanpassing van nationale 
wetgeving. In het verleden is dit uitgebreid gebeurd op grond van Richtlijn 2011/83/EU. Een 
extra facultatief instrument, waarbij de handelaar de facto beslist over de toepassing ervan, 
compliceert de juridische situatie en verzwakt vooral de positie van de consument. De 
mogelijke rechtsonzekerheid die kan ontstaan na invoering van een facultatief kooprecht 
vormt een vermijdbaar risico voor het functioneren van de interne markt. De corapporteur 
deelt de bezwaren die diverse deskundigen hebben geuit omdat het vanwege het gebrek aan 
jurisprudentie vele jaren zal duren totdat het Hof van Justitie definitief oordeelt over 
interpretatieve vraagstukken met betrekking tot het GEKR. Bovendien zou met een facultatief 
instrument de tot nu toe succesvolle weg van harmonisatie worden verlaten. 

Kritiek op de effectbeoordeling van de Commissie

De corapporteur vindt de berekening van de transactiekosten en de veronderstellingen over 
het consumentenvertrouwen in de effectbeoordeling van de Commissie niet overtuigend. De 
Commissie heeft bijvoorbeeld geen aandacht besteed aan de harmoniseringseffecten van de 
onlangs aangenomen Richtlijn 2011/83/EU, noch aan de wetgeving inzake alternatieve 
geschillenbeslechtingsmechanismen (ADR en ODR). Op voorstel van de corapporteur hebben 
de beide bevoegde commissies JURI en IMCO daarom een vragenlijst ingediend bij de IA-
eenheid van het Europees Parlement om de effectbeoordeling van de Commissie aan een 
kwaliteitscontrole te onderwerpen. De uitkomsten zijn op 22 januari 2013 in JURI 
gepresenteerd en bevestigen grotendeels de twijfels van de corapporteur. De methodologische 
zwakheden die in de analyse naar voren komen hebben uiterst negatieve gevolgen voor de 
bruikbaarheid van de effectbeoordeling. Het feit dat er nog geen algemeen erkend model voor 
de berekening van transactiekosten is, doet daar niets aan af. 

Minimale harmonisering van aspecten van conformiteit, verbonden diensten en digitale 
inhoud

De corapporteur kan daarom niet instemmen met het voorstel van de Commissie voor een 
facultatief GEKR. Desalniettemin is de corapporteur ervan overtuigd dat gemeenschappelijke 
Europese regelgeving op het gebied van consumentenrecht noodzakelijk is. Als alternatief 
voor het facultatieve kooprecht stelt ze daarom voor het tot nog toe succesvolle 
harmoniseringsproces van het EU-consumentenrecht voort te zetten en te voltooien. Na 
aanneming van Richtlijn 2011/83/EU zijn slechts een paar gebieden van het 
consumentenrecht overgebleven, die worden gemoderniseerd door deze ontwerprichtlijn. 
Tevens moet rekening worden gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van 
onlinetransacties door ook overeenkomsten over digitale inhoud in deze richtlijn op te nemen. 
Voorts meent de corapporteur dat ook verbonden diensten in de richtlijn geïntegreerd moeten 
worden, aangezien zij nauw verbonden zijn met de koopovereenkomst.

b) Hans-Peter Mayer
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Keuze en noodzaak van het instrument

Het Europees Parlement heeft zich in zijn initiatiefverslag van 8 november 2011 over de 
ontwikkeling van een Europees kooprecht voor consumenten en ondernemingen 
(P7_TA(2011)062) onder 5. duidelijk uitgesproken vóór de mogelijkheid van een facultatief 
instrument door middel van een verordening. Daarbij heeft het Parlement benadrukt dat alleen 
een verordening tot invoering van een optioneel instrument vanwege haar rechtstreekse 
werking voordelen met zich meebrengt voor ondernemingen (kostenverlaging door 
vermijding van collisierecht) en consumenten (rechtszekerheid, vertrouwen, hoog niveau van 
consumentenbescherming). Ook de Commissie komt tot deze conclusie in haar 
effectbeoordeling van 11 oktober 2011, waarvan de kwaliteit en de geloofwaardigheid geen 
punt van discussie is, zoals ook blijkt uit de effectbeoordeling van het Europees Parlement.
De corapporteur benadrukt het feit dat de consument bij onlinetransacties niet in alle lidstaten 
kan kopen, omdat ondernemingen niet of alleen in bepaalde lidstaten aanbieden.
Pas na voltrekking van een onlinetransactie, worden afgeleide mechanismen ter beslechting 
van geschillen, zoals ODR en ADR, van toepassing. De corapporteur beoogt vooral een 
opening van de markt tot stand te brengen. Uit verschillende gegevens en feiten blijkt dat dit 
een groot probleem op de interne markt is.
De corapporteur meent daarom dat de interne markt met een nieuw instrument verder geopend 
moet worden en zowel consumenten als ondernemingen de mogelijkheid moeten krijgen om 
gemakkelijk, snel, voordelig en grensoverschrijdend te kopen en te verkopen.

Inhoud van het instrument:
De corapporteur beoogt met zijn voorstellen een eenvoudige en overzichtelijke tekst tot stand 
te brengen. Hij vindt het vooral belangrijk dat de wetstekst de rechten van consumenten en de 
rechten van ondernemingen in evenwicht brengt. 
Het voorstel biedt een hoog niveau van consumentenbescherming, dat in veel gevallen verder 
gaat dan de consumentenbescherming in de afzonderlijke lidstaten. Ondernemingen profiteren 
van het voorstel omdat zij zich gemakkelijker actief kunnen worden op verschillende 
Europese markten, maar ook consumenten, die immers meer bescherming zullen krijgen. De 
corapporteur is ervan overtuigd dat het facultatieve instrument op termijn ingang zal vinden 
en een positieve impuls zal geven aan de interne markt, hetgeen in het belang is van 
consumenten en ondernemingen.

Voorts meent de corapporteur dat de informatieplicht niet overdreven moet worden. 
Verwijzingen naar andere, reeds bestaande regelgeving leidt tot verwarring en moet 
duidelijker worden geformuleerd. Ter vereenvoudiging van het voorstel wil de rapporteur de 
termen 'leverancier', 'gebruiker', 'dienstverlener' en 'klant' schrappen. Hij acht het afdoende om 
de partijen als 'koper' en 'verkoper' aan te duiden, zowel voor de verkoop van goederen en de 
levering van digitale inhoud van elke soort, als voor verbonden dienstverlening. Met deze 
wijziging kunnen ongeveer 40 regels vereenvoudigd worden.

De rapporteur streeft naar concretisering van het Commissievoorstel. Het gaat hem vooral om 
precisering van voorschriften en vermijding van onduidelijke rechtsbegrippen en 
bijbehorende rechtsonzekerheid. Het is niet ongebruikelijk dat men zich uiteindelijk in 
specifieke gevallen tot het Hof van Justitie moet wenden. De rapporteur gaat er echter vanuit 
dat de kans daarop veel geringer wordt dankzij de beoogde verbeteringen. 
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De corapporteur is van mening dat het voorstel van JURI om het toepassingsgebied te 
beperken tot onlineovereenkomsten en overeenkomsten op afstand een goed compromis is, 
dat ook in verdere procedures van IMCO onderzocht moet worden.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Een persoon dient ook dan als 
consument te worden aangemerkt 
wanneer de overeenkomst wordt gesloten 
voor deels commerciële en deels niet-
commerciële doeleinden (gemengde 
overeenkomsten), waarbij het 
commerciële doeleinde binnen de globale 
context van de overeenkomst niet 
overweegt.

Or. de

Motivering

Overweging 17 uit de consumentenrechtenrichtlijn wordt overgenomen.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – 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 
privaat of publiek is, die met betrekking 
tot overeenkomsten handelt, mede via een 
andere persoon die namens hem of voor 
zijn rekening optreedt, in het kader van 
zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
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beroepsactiviteit;

Or. de

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "consument": een natuurlijke persoon 
die handelt voor doeleinden die geen 
verband houden met zijn handels-, 
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

(f) "consument": een natuurlijke persoon 
die handelt voor doeleinden die buiten zijn 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit vallen;

Or. de

Motivering

De definitie moet overeenkomen met de definitie in de consumentenrechtenrichtlijn.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter h – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) "goederen": alle roerende lichamelijke 
zaken; daaronder vallen niet:

(h) "goederen": alle roerende lichamelijke 
zaken, met uitzondering van zaken die 
executoriaal of anderszins gerechtelijk 
worden verkocht; water, gas en 
elektriciteit worden als goederen 
beschouwd, als zij voor verkoop gereed 
zijn gemaakt in een beperkt volume of in 
een bepaalde hoeveelheid;

Or. de

Motivering

De definitie moet overeenkomen met de definitie in de consumentenrechtenrichtlijn, in het 
bijzonder wat betreft de volgorde van de genoemde goederen.
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Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter h – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) elektriciteit en aardgas; en Schrappen

Or. de

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter h – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) water en andere soorten gas, tenzij zij 
marktklaar zijn gemaakt in een bepaald 
volume of in een bepaalde hoeveelheid;

Schrappen

Or. de

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter m – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) "verbonden dienst": elke dienst die 
betrekking heeft op goederen of digitale 
inhoud, zoals installatie, onderhoud, 
reparatie, of een andere bewerking die door 
de verkoper van de goederen of digitale 
inhoud wordt geleverd op grond van de 
koopovereenkomst, de overeenkomst 
betreffende het leveren van digitale inhoud 
of een afzonderlijke, tegelijk met de 
koopovereenkomst of de overeenkomst 
betreffende het leveren van digitale inhoud 
gesloten, verbonden 
dienstenovereenkomst; daaronder vallen 
niet:

(m) "verbonden dienst": elke dienst die 
betrekking heeft op goederen of digitale 
inhoud, zoals installatie, onderhoud, 
reparatie, of een andere bewerking die door 
de verkoper van de goederen of digitale 
inhoud wordt geleverd op grond van de 
koopovereenkomst, de overeenkomst 
betreffende het leveren van digitale inhoud 
of een afzonderlijke, tegelijk of in verband 
met de koopovereenkomst of de 
overeenkomst betreffende het leveren van 
digitale inhoud gesloten, verbonden 
dienstenovereenkomst;

Or. de
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Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) "dienstverlener": een verkoper van 
goederen of een leverancier van digitale 
inhoud die zich ertoe verbindt een klant
een dienst te verlenen die met deze 
goederen of digitale inhoud verbonden is;

(n) "dienstverlener": een handelaar die 
zich ertoe verbindt een verbonden dienst te 
verlenen;

Or. de

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter s

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s) "commerciële garantie": iedere 
verbintenis van de handelaar of een 
producent om boven hetgeen hij wettelijk 
verplicht is uit hoofde van het recht op 
conformiteit onder artikel 106, aan de 
consument de betaalde prijs terug te 
betalen, of de goederen of digitale inhoud 
op enigerlei wijze te vervangen, repareren 
of onderhouden, wanneer die niet voldoen 
aan specificaties of aan enige andere 
vereisten die geen verband houden met de 
conformiteit, die vermeld zijn in de 
garantieverklaring of in de desbetreffende 
reclameboodschappen ten tijde van of voor 
het sluiten van de overeenkomst;

(s) "commerciële garantie": iedere 
verbintenis van de handelaar of een 
producent (de "garant") om boven hetgeen 
hij wettelijk verplicht is uit hoofde van het 
recht op conformiteit, aan de consument de 
betaalde prijs terug te betalen of de 
goederen of digitale inhoud te vervangen, 
herstellen of onderhouden, wanneer die 
niet voldoen aan specificaties of aan enige 
andere vereisten die geen verband houden 
met de conformiteit, die vermeld zijn in de 
garantieverklaring of in de desbestreffende 
reclameboodschappen ten tijde van of vóór 
de sluiting van de overeenkomst;

Or. de

Motivering

De definitie moet overeenkomen met de definitie in de consumentenrechtenrichtlijn.
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Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter s bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s bis) "reparatie": het herstellen of het in 
overeenstemming brengen van goederen 
of digitale inhoud bij non-conformiteit; 

Or. de

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter s ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s ter) "producent": iedere natuurlijke of 
rechtspersoon die goederen of digitale 
inhoud produceert of laat produceren; 
iedere importeur van goederen of digitale 
inhoud voor het grondgebied van de 
Europese Unie, of elke andere persoon die 
zich als producent voordoet door zijn 
naam, handelsmerk of enig ander 
onderscheidend teken op de goederen of 
digitale inhoud aan te brengen;

Or. de

Motivering

Definitie uit Richtlijn 1999/44/EG (consumptiegoederenrichtlijn).

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter t

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t) "duurzame gegevensdrager": elk 
hulpmiddel dat een partij in staat stelt om 
persoonlijk aan haar gerichte informatie 
op te slaan op een wijze die deze 

(t) "duurzame gegevensdrager": elk 
hulpmiddel dat de consument of de 
handelaar in staat stelt om aan hem
gerichte informatie op te slaan op een wijze 
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informatie toegankelijk maakt voor 
toekomstig gebruik gedurende een periode 
die is afgestemd op het doel waarvoor de 
informatie is bestemd, en die een 
ongewijzigde reproductie van de 
opgeslagen informatie mogelijk maakt;

die deze informatie toegankelijk maakt 
voor toekomstig gebruik gedurende een 
periode die is aangepast aan het doel 
waarvoor de informatie is bestemd, en die 
een ongewijzigde weergave van de 
opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Or. de

Motivering

De definitie moet overeenkomen met de definitie in de consumentenrechtenrichtlijn. Het 
woord 'persoonlijk' moet echter geschrapt worden, omdat anders kan worden geconcludeerd 
dat het steeds gaat om aan een partij gerichte informatie.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter y bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(y bis) "kosteloos in overeenstemming 
brengen": de kosten die gemaakt moeten 
worden om de goederen te herstellen of in 
overeenstemming te brengen, met name 
de kosten van verzending, loon en 
materiaal.

Or. de

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Artikel 105 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de digitale inhoud naderhand 
door de handelaar moet worden bijgewerkt, 
dient hij ervoor te zorgen dat deze inhoud 
gedurende de looptijd van de overeenkomst 
met de overeenkomst in overstemming 
blijft.

4. Wanneer de digitale inhoud naderhand 
door de handelaar moet worden bijgewerkt, 
of wanneer hij de verschillende 
onderdelen afzonderlijk levert, dient hij 
ervoor te zorgen dat deze inhoud 
gedurende de looptijd van de overeenkomst 
met de overeenkomst in overstemming 
blijft.
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Or. de

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Artikel 109 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de


