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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 30
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Deze richtlijn is eveneens van 
toepassing op consumentenbemiddeling. 
Met de bijzondere aspecten van 
consumentenbemiddeling moet dan ook 
rekening worden gehouden. Met name 
moeten de beginselen worden opgenomen 
die worden opgesomd in de aanbeveling 
van de Commissie van 4 april 2001 met 
betrekking tot de beginselen voor de 
buitengerechtelĳke organen die bĳ de 
consensuele beslechting van 
consumentengeschillen betrokken zĳn 
(2001/310/EG). 

Or. en
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Motivering

De huidige wetgeving inzake consumentenbemiddeling bestaat uit twee aanbevelingen van de 
Commissie waarin een aantal beginselen wordt uiteengezet waaraan buitengerechtelĳke 
organen die bĳ de alternatieve beslechting van consumentengeschillen betrokken zĳn zich te 
houden hebben (aanbevelingen 1998/257 en 2001/310). Deze beginselen zijn zeer belangrijk 
voor het welslagen van alternatieve geschilbeslechting in consumentenzaken. Wij zijn daarom 
van mening dat de beginselen openbaarheid, onpartijdigheid, doelmatigheid en eerlijkheid uit  
aanbeveling 2001/310 (consensuele beslechting van consumentengeschillen) in het voorstel 
voor een richtlijn moeten worden opgenomen.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 31
Overweging 6

(6) Bemiddeling kan via procedures die zijn 
toegesneden op de behoeften van de partijen 
leiden tot een kosteneffectieve en snelle 
beslechting van geschillen in burgerlijke en 
handelszaken. Bij compromissen die via
bemiddeling zijn bereikt, is de kans groter 
dat deze vrijwillig ten uitvoer worden gelegd 
en dat tussen de partijen een 
vriendschappelijke en duurzame relatie blijft 
bestaan. De voordelen zijn nog duidelijker in 
situaties waarin sprake is van 
grensoverschrijdende elementen.

(6) Bemiddeling kan via procedures die zijn 
toegesneden op de behoeften van de partijen 
leiden tot een kosteneffectieve en snelle 
beslechting van geschillen in burgerlijke en 
handelszaken. Bij overeenkomsten die via 
bemiddeling zijn bereikt, is de kans groter 
dat deze vrijwillig ten uitvoer worden gelegd 
en dat tussen de partijen een 
vriendschappelijke en duurzame relatie blijft 
bestaan. De voordelen zijn nog duidelijker in 
situaties waarin sprake is van 
grensoverschrijdende elementen.
(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetgevende tekst die momenteel wordt 
behandeld; als zij wordt aangenomen 
betekent dat dat in de hele tekst technische 
wijzigingen moeten worden aangebracht).

Or. fr

Motivering

De term "compromis" heeft in het Franse recht een zeer specifieke betekenis (artikel 2044 van 
het Franse burgerlijk wetboek). Ingeval van een compromis zijn er twee mogelijkheden:

- geen enkele onafhankelijke en onpartijdige derde bemiddelt om de partijen te 
verzoenen

- het compromis komt voort uit een geslaagde bemiddeling.



AM\635408NL.doc 3/25 PE 380.658v01-00

NL

Niet alle bemiddelingsovereenkomsten zijn dus compromissen, en niet alle compromissen 
komen voort uit bemiddelingspogingen. Dit zijn twee verschillende juridische begrippen.

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 32
Overweging 8

(8) Deze richtlijn zou betrekking moeten 
hebben op alle procedures waarbij twee of 
meer partijen bij een geschil door een 
bemiddelaar worden bijgestaan om te komen 
tot een schikkingsovereenkomst inzake de 
beslechting van het geschil, maar niet op 
scheidsrechterlijke procedures, zoals 
arbitrage, systemen van ombudsdiensten, 
systemen voor de behandeling van 
consumentenklachten, 
deskundigenonderzoek of procedures van 
instanties die al dan niet wettelijk bindende 
formele aanbevelingen voor de beslechting 
van het geschil formuleren.

(8) Deze richtlijn zou betrekking moeten 
hebben op alle procedures waarbij twee of 
meer partijen bij een grensoverschrijdend 
geschil door een bemiddelaar worden 
bijgestaan om te komen tot een 
schikkingsovereenkomst inzake de 
beslechting van het geschil, maar niet op 
scheidsrechterlijke procedures, zoals 
arbitrage, systemen van ombudsdiensten, 
systemen voor de behandeling van
consumentenklachten, 
deskundigenonderzoek of procedures van 
instanties die al dan niet wettelijk bindende 
formele aanbevelingen voor de beslechting 
van het geschil formuleren.

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking en concretisering van het toepassingsgebied van de richtlijn.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 33
Overweging 8

(8) Deze richtlijn zou betrekking moeten 
hebben op alle procedures waarbij twee of 
meer partijen bij een geschil door een 
bemiddelaar worden bijgestaan om te komen 
tot een schikkingsovereenkomst inzake de 
beslechting van het geschil, maar niet op 
scheidsrechterlijke procedures, zoals 
arbitrage, systemen van ombudsdiensten, 
systemen voor de behandeling van 
consumentenklachten, 

(8) Deze richtlijn zou betrekking moeten 
hebben op alle procedures waarbij twee of 
meer partijen bij een geschil door een 
bemiddelaar worden bijgestaan om te komen 
tot een schikkingsovereenkomst inzake de 
beslechting van het geschil, maar niet op 
scheidsrechterlijke procedures, zoals 
arbitrage, gerechtelijk bemiddelaars, 
deskundigenonderzoek of procedures van 
instanties die wettelijk bindende formele 
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deskundigenonderzoek of procedures van 
instanties die al dan niet wettelijk bindende 
formele aanbevelingen voor de beslechting 
van het geschil formuleren.

aanbevelingen voor de beslechting van het 
geschil formuleren.

Or. fr

Motivering

De huidige formulering geeft aanleiding tot twijfel. Sommige soorten bemiddeling tussen 
ondernemingen en consumenten worden uitgesloten. In het kader van deze bemiddelingen zijn 
de aanbevelingen of adviezen niet bindend. Het is zaak de zogenaamd gerechtelijke of 
buitengerechtelijke procedures te verwijderen die gericht zijn op een dwingend advies of een 
dwingende aanbeveling (bij voorbeeld: gerechtelijk bemiddelaar, arbitrage, enz.).

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 34
Overweging 9

(9) Een zekere mate van compatibiliteit 
tussen de bepalingen van burgerlijke 
rechtsvordering is vereist wat betreft de 
gevolgen van de bemiddeling voor de 
verjaring en de wijze waarop het 
vertrouwelijke karakter van de bemiddeling 
tijdens eventuele latere gerechtelijke 
procedures zal worden beschermd. De 
rechter zou tevens over de mogelijkheid 
moeten beschikken om de partijen naar 
bemiddeling te verwijzen, terwijl tegelijk het 
beginsel gehandhaafd moet blijven dat 
bemiddeling een procedure op basis van 
vrijwilligheid is.

(9) Een zekere mate van compatibiliteit 
tussen de bepalingen van burgerlijke 
rechtsvordering is vereist wat betreft de 
gevolgen van de bemiddeling voor de 
verjaring en de wijze waarop het 
vertrouwelijke karakter van de bemiddeling 
tijdens eventuele latere civiel- of 
handelsrechtelijke procedures of bij 
arbitrage zal worden beschermd. De rechter 
zou tevens over de mogelijkheid moeten 
beschikken om de partijen op bemiddeling te 
wijzen, terwijl tegelijk het beginsel 
gehandhaafd moet blijven dat bemiddeling 
een procedure op basis van vrijwilligheid is.

Or. de

Motivering

Duidelijker formulering en nadruk op de vrijwillige aard van de bemiddeling.

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 35
Overweging 10
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(10) Bemiddeling mag niet als een 
minderwaardig alternatief voor gerechtelijke 
procedures worden beschouwd in die zin dat 
compromissen afhangen van de goede wil 
van de partijen. Daarom dient ervoor te 
worden gezorgd dat alle lidstaten een 
procedure invoeren waardoor een 
compromis kan worden bevestigd door een 
uitspraak, een beslissing of een authentieke 
akte van een rechterlijke instantie of een 
overheidsinstantie.

(10) Bemiddeling mag niet als een 
minderwaardig alternatief voor gerechtelijke 
procedures worden beschouwd in die zin dat 
compromissen afhangen van de goede wil 
van de partijen. Daarom dient ervoor te 
worden gezorgd dat de partijen bij een 
schriftelijk compromis kunnen verzoeken 
om erkenning en tenuitvoerlegging ervan, 
mits de erkenning en tenuitvoerlegging 
mogelijk is overeenkomstig de wetgeving 
van de lidstaat waarin het verzoek om 
erkenning en/of tenuitvoerlegging wordt 
gedaan. Een compromis kan ten uitvoer 
worden gelegd door een uitspraak of een 
beslissing of een authentieke akte van een 
rechtbank of andere bevoegde instantie 
overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaat waar het verzoek wordt gedaan.

Or. it

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 36
Artikel 1, lid 1

1. Deze richtlijn heeft ten doel de toegang 
tot de geschillenbeslechting te 
vergemakkelijken door het gebruik van 
bemiddeling te bevorderen en te zorgen voor 
een goede relatie tussen bemiddeling en 
gerechtelijke procedures.

1. Deze richtlijn heeft ten doel de toegang 
tot de geschillenbeslechting te 
vergemakkelijken en schikkingen aan te 
moedigen door het gebruik van bemiddeling 
te bevorderen en door de eventuele relatie 
tussen bemiddeling en gerechtelijke 
procedures nauwkeurig te omschrijven.

Or. fr

Motivering

Gezien de talloze voordelen van de schikking van geschillen, met name hun eenvoud, 
soepelheid, snelheid en de lagere kosten, moet via dit voorstel worden gestreefd naar 
bevordering van de minnelijke schikking van geschillen.

Voorts is een redactionele verduidelijking noodzakelijk om het toepassingsgebied van de 
richtlijn te verbeteren.
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Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 37
Artikel 1, lid 1

1. Deze richtlijn heeft ten doel de toegang 
tot de geschillenbeslechting te 
vergemakkelijken door het gebruik van 
bemiddeling te bevorderen en te zorgen voor 
een goede relatie tussen bemiddeling en 
gerechtelijke procedures.

1. Deze richtlijn heeft ten doel de toegang 
tot  geschillenbeslechting te 
vergemakkelijken en de minnelijke 
schikking van grensoverschrijdende 
geschillen te bevorderen door het gebruik 
van bemiddeling op te voeren en te zorgen 
voor een evenwichtige relatie tussen 
bemiddeling en gerechtelijke procedures.

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking en afbakening van het toepassingsgebied van de richtlijn.

Amendement ingediend door Bert Doorn

Amendement 38
Artikel 1, lid 1

1. Deze richtlijn heeft ten doel de toegang 
tot de geschillenbeslechting te 
vergemakkelijken door het gebruik van 
bemiddeling te bevorderen en te zorgen voor 
een goede relatie tussen bemiddeling en 
gerechtelijke procedures.

1. Deze richtlijn heeft ten doel de toegang 
tot de geschillenbeslechting te 
vergemakkelijken en de minnelijke 
schikking van grensoverschrijdende  zaken 
te bevorderen door het gebruik van 
bemiddeling aan te moedigen en te zorgen 
voor een evenwichtige relatie tussen 
bemiddeling en gerechtelijke procedures  

Or. nl

Motivering

Een eventuele richtlijn moet beperkt zijn tot de grensoverschrijdende zaken.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 39
Artikel 1, lid 2
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2. Deze richtlijn is van toepassing in
burgerlijke en handelszaken.

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
grensoverschrijdende burgerlijke en 
handelszaken. Zij is niet van toepassing op 
belasting- en douanezaken en bemiddeling 
tussen bedrijven.

Or. en

Motivering

De maatregelen in het kader van de gerechtelijke samenwerking in civiele zaken moeten 
beperkt blijven tot de grensoverschrijdende sector. Voorts moet de richtlijn, om uitbreiding 
van het toepassingsgebied te voorkomen, niet van toepassing zijn op belasting- en 
douanezaken. Ten slotte moeten ondernemingen, daar hun betrekkingen vallen onder het 
beginsel van de vrijheid overeenkomsten te sluiten, worden uitgezonderd van toepassing van 
de richtlijn.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 40
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn is van toepassing in 
burgerlijke en handelszaken.

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
grensoverschrijdende bemiddeling in 
burgerlijke en handelszaken. Zij is met 
name niet van toepassing op belasting-, 
douane- of bestuursrechtelijke 
aangelegenheden of de 
verantwoordelijkheid van de staat voor 
daden en nalatigheden in de uitvoering van 
haar bevoegdheid (acta iure imperii).

Or. fr

Motivering

Overeenkomstig artikel 65 van het Verdrag moet het gehele toepassingsgebied van de 
richtlijn, en niet slechts één van de bepalingen, worden beperkt tot bemiddelingen die 
daadwerkelijk grensoverschrijdend van aard zijn. Via een redenering ex absurdo is 
gemakkelijk aan te tonen dat de overweldigende meerderheid van alle geschillen, indien het 
uit hoofde van artikel 65 van het EG-Verdrag mogelijk was, zonder een daadwerkelijke 
grensoverschrijdende norm in acht te nemen, maatregelen te nemen die van toepassing waren 
op alle geschillen, uiteraard uit interne geschillen zou bestaan. Het in artikel 65 uitdrukkelijk 
bepaalde, namelijk dat de op basis van dit artikel vastgestelde maatregel moet bijdragen tot 
de soepele werking van de interne markt, en dat de civiele aangelegenheden waarop de 
maatregel betrekking heeft grensoverschrijdend van aard dienen te zijn, zou uiteraard met 
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voeten worden getreden.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 41
Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis
In de zin van onderhavige richtlijn is een 
grensoverschrijdende bemiddeling een 
aangelegenheid waarin:
a)de plaats waar de schade is ontstaan , 
waarvan vergoeding wordt geëist, in een 
andere lidstaat ligt dan waarin een der 
partijen haar woon- of gebruikelijke 
verblijfplaats heeft.
b)de feiten waaruit het geschil voortkomt 
hebben plaats gevonden in een andere 
lidstaat dan waarin een der partijen haar
woon- of gebruikelijke verblijfplaats heeft. 
c)de bij de bemiddeling betrokken partijen 
hun woon- of gebruikelijke verblijfplaats in 
twee verschillende lidstaten hebben.
d)ten minste één partij haar woon- of 
gebruikelijke verblijfplaats heeft in een 
andere lidstaat dan waarin de 
overeenkomst die via bemiddeling tot stand 
is gebracht ten uitvoer moet worden gelegd.
de bemiddelaar is gevestigd in een andere 
lidstaat dan de lidstaat waarin ten minste 
een der partijen haar woon- of 
gebruikelijke verblijfplaats heeft.

Or. fr

Motivering

Bemiddeling is een andere procedure dan het bijleggen van een geschil via een rechter. Om te 
bepalen wat een grensoverschrijdende bemiddeling inhoudt, moet dus een oplossing worden 
gevonden die op dit specifieke kenmerk is afgestemd. Deze definitie is zo ruim mogelijk en 
geldt voor alle artikelen van de richtlijn. Zij is rechtstreeks ontleend aan de oplossingen die 
door het Europees Parlement zijn aangenomen tijdens de eerste lezing over de Europese 
bindende aanwijzing tot betaling en in het kader van de behandeling van geschillen  van 
geringe omvang.
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Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 42
Artikel 2, letter a), alinea 1

a) "Bemiddeling": alle procedures, ongeacht 
hun benaming, in het kader waarvan twee of 
meer partijen bij een geschil door een derde 
partij worden bijgestaan met het oog op het 
bereiken van een overeenkomst over de 
beslechting van het geschil, ongeacht of de
procedure is ingeleid door de partijen, is
voorgesteld of gelast door een rechterlijke 
instantie dan wel wordt voorgeschreven
door de nationale wetgeving van een 
lidstaat.

a) "Bemiddeling": een procedure, ongeacht 
haar benaming, in het kader waarvan twee 
of meer partijen bij een geschil proberen
een overeenkomst over de beslechting van 
hun geschil te bereiken via een 
bemiddelaar. Deze procedure kan worden
ingeleid door de partijen, voorgesteld of met 
de instemming van de partijen gelast door 
een rechterlijke instantie.

Or. fr

Motivering

In deze definitie wordt gepreciseerd dat de bemiddeling tot doel heeft te proberen tot een 
akkoord te komen via een bemiddelaar die niet tot taak heeft de partijen bij te staan. 
Bovendien wordt duidelijk gemaakt dat voor de bemiddeling altijd het akkoord van de 
partijen noodzakelijk is. Dit is een absolute voorwaarde om de bemiddeling te doen slagen.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 43
Artikel 2, letter a), alinea 1

a) "Bemiddeling": alle procedures, ongeacht 
hun benaming, in het kader waarvan twee of 
meer partijen bij een geschil door een derde 
partij worden bijgestaan met het oog op het 
bereiken van een overeenkomst over de 
beslechting van het geschil, ongeacht of de 
procedure is ingeleid door de partijen, is
voorgesteld of gelast door een rechterlijke 
instantie dan wel wordt voorgeschreven 
door de nationale wetgeving van een 
lidstaat.

a) "Bemiddeling": alle procedures, ongeacht 
hun benaming, in het kader waarvan twee of 
meer partijen bij een geschil vrijwillig door 
een bemiddelaar worden bijgestaan met het 
oog op het bereiken van een overeenkomst 
over de beslechting van het geschil, 
ongeacht of de procedure is ingeleid door de 
partijen of wordt voorgesteld door een 
rechterlijke instantie

Or. fr
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Motivering

De bereidheid van de partijen moet een kernelement van de bemiddeling vormen. Bovendien 
druist de voorgestelde definitie in tegen het beginsel van de vrijwilligheid der partijen en zij 
tast hun bereidwilligheid aan. Overigens kan door de verwijzing naar een "derde partij" 
iedere vorm van minnelijke schikking via een onderneming worden uitgesloten, terwijl het 
grootste deel van de bemiddelingsinstrumenten voor het bijleggen van consumentengeschillen 
tot deze categorie behoort.

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 44
Artikel 2, letter a), alinea 1

a) "Bemiddeling": alle procedures, ongeacht 
hun benaming, in het kader waarvan twee of 
meer partijen bij een geschil door een derde 
partij worden bijgestaan met het oog op het 
bereiken van een overeenkomst over de 
beslechting van het geschil, ongeacht of de 
procedure is ingeleid door de partijen, is 
voorgesteld of gelast door een rechterlijke 
instantie dan wel wordt voorgeschreven 
door de nationale wetgeving van een 
lidstaat.

a) "Bemiddeling": een vrijwillige, 
gestructureerde procedure, ongeacht haar
benaming, in het kader waarvan twee of 
meer partijen bij een geschil met hulp van
een bemiddelaar zelf trachten overeenkomst 
te bereiken over de beslechting van hun
geschil

Or. de

Motivering

Verbetering van de definitie van de term "bemiddeling" door nauwkeuriger formulering. Met 
name moet erop worden gewezen dat bemiddeling een vrijwillige procedure is.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 45
Artikel 2, letter b)

b) "Bemiddelaar": elke derde partij die een 
bemiddelingsprocedure leidt, ongeacht de 
benaming of het beroep van die derde partij
in de betrokken lidstaat en de wijze waarop 
de derde partij is aangewezen of werd 
verzocht de bemiddeling te leiden.

b) "Bemiddelaar": elke persoon die een 
bemiddelingsprocedure leidt, ongeacht de 
benaming of het beroep van die persoon in 
de betrokken lidstaat en de wijze waarop 
deze persoon is aangewezen of werd 
verzocht de bemiddeling te leiden.
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Or. fr

Motivering

Minnelijke schikkingen van geschillen op initiatief van ondernemingen vormen het grootste 
deel van de bemiddelingsinstrumenten die worden gebruikt voor consumentengeschillen. 
Door te verwijzen naar een derde kan dan ook het eventuele contact worden ondergraven 
tussen onderneming en bemiddelaar, waardoor met name wordt gewaarborgd dat de 
consument kosteloos van de bemiddeling gebruik kan maken.

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 46
Artikel 2, letter b)

b) "Bemiddelaar": elke derde partij die een 
bemiddelingsprocedure leidt, ongeacht de 
benaming of het beroep van die derde partij 
in de betrokken lidstaat en de wijze waarop 
de derde partij is aangewezen of werd 
verzocht de bemiddeling te leiden.

b) "Bemiddelaar": elke derde persoon die is 
aangewezen in omstandigheden die wijzen 
op de redelijke verwachting dat de 
bemiddeling op professionele, onpartijdige 
en kundige wijze wordt uitgevoerd, 
ongeacht de benaming of het beroep van die 
derde persoon in de betrokken lidstaat en de 
wijze waarop de derde persoon is 
aangewezen of werd verzocht de 
bemiddeling te leiden.

Or. de

Motivering

De oorspronkelijke definitie in het Commissievoorstel is te vrijblijvend en heeft 
rechtsonzekerheid tot gevolg. Verwijzing naar de uitsluitend door de Commissie opgestelde
gedragscode voor bemiddelaars is wenselijk noch adequaat, aangezien de wetgever van de 
Gemeenschap niet is betrokken bij de opstelling van deze code. Bovendien zou door 
verwijzing naar de gedragscode een hiërarchie van codes worden aangebracht ten koste van 
goede en beproefde nationale gedragscodes.

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 47
Artikel 2, letter b bis) (nieuw)

b bis) Van een grensoverschrijdende zaak 
in de zin van deze richtlijn is sprake 
wanneer een der bij de bemiddeling 
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betrokken partijen haar woon- of 
gebruikelijke verblijfplaats heeft in een 
andere lidstaat dan die waarin de 
bemiddeling plaats vindt.
De woonplaats wordt bepaald 
overeenkomstig de artikelen 59 en 60 van 
verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad 
betreffende de rechterlĳke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlĳke en 
handelszaken1. 

Het bepalende tijdstip om vast te stellen of 
er sprake is van een grensoverschrijdende 
zaak is het tijdstip waarop de partijen 
overeenkomen gebruik te maken van 
bemiddeling.
_________
1 PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1.

Or. de

Motivering

Aan de regeling uit hoofde van artikel 65 van het EG-Verdrag, waarop de richtlijn gebaseerd 
is, ontleent de EU slechts de bevoegdheid grensoverschrijdende zaken op te lossen. Zij is niet 
bevoegd tot het oplossen van zuiver binnenlandse aangelegenheden. Bepaling van het 
desbetreffende tijdstip van een grensoverschrijdende situatie geschiedt aan de hand van de 
berekening in artikel 7, lid 1, letter a van deze richtlijn.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 48
Artikel 2 bis (nieuw)

Artikel 2 bis
1. De kwaliteit van de bemiddeling wordt 
gewaarborgd door middel van de normen 
die worden opgesomd en beschreven in de 
aanbevelingen van de Europese Commissie 
98/257/EG van 30 mei 1998 en 
2001/310/EG van 4 april 2001:
onpartijdigheid, openbaarheid, 
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onafhankelijkheid, doelmatigheid, 
billijkheid, vertegenwoordiging, 
onafhankelijkheid, confrontatie van de 
partijen, wettelijkheid en vrijheid.
2. De lidstaten stimuleren het opzetten van 
een stelsel van certificering van nationale 
organen die opleidingen bieden op het 
gebied van bemiddeling.

Or. fr

Motivering

Gezien het belang van de kwaliteit van de bemiddeling, moet hierop worden ingegaan in een 
artikel 2 bis en niet pas vanaf artikel 4. Voorts is het, om de kwaliteit van de bemiddeling te 
waarborgen, gewenst te verwijzen naar voorgaande acties van de Europese Commissie: de 
aanbevelingen 98/257/EG van 30 mei 1998 en 2001/310/EG van 4 april 2001.

De bevoegdheden van een bemiddelaar zijn in het algemeen gebaseerd op zijn 
beroepservaring en in de richtlijn mag van de opleiding geen voorwaarde worden gemaakt 
voor de doelmatigheid van de bemiddeling. Daar momenteel daarentegen opleidingen in deze 
sector worden opgezet, moeten de lidstaten met het oog op de kwaliteit de ontwikkeling van 
een certificeringsstelsel aanmoedigen voor organen die deze opleidingen aanbieden.

Amendement ingediend door Bert Doorn

Amendement 49
Artikel 2 bis (nieuw)

Artikel 2bis
1. In deze richtlijn wordt onder 
grensoverschrijdende zaak verstaan, een 
zaak waarin ten minste een van de 
bemiddelingspartijen haar woonplaats of 
haar gewone verblijfplaats heeft in een 
andere lidstaat dan de lidstaat waar de 
bemiddeling plaatsvindt 
2. De woonplaats wordt bepaald 
overeenkomstig de artikelen 59 en 60 van 
Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad 
van 22 december 2000 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
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burgerlijke en handelszaken.
3. Het grensoverschrijdende karakter van 
een zaak wordt bepaald naar het tijdstip 
waarop het verzoek om een Europees 
betalingsbevel overeenkomstig deze 
verordening bij het bevoegde gerecht wordt 
ingediend.

Or. nl

Motivering

Een eventuele richtlijn moet beperkt zijn tot grensoverschrijdende zaken.

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 50
Artikel 3, lid 1

1. Een rechterlijke instantie waarbij een zaak 
aanhangig is gemaakt kan de partijen in 
voorkomend geval en rekening houdend met 
alle omstandigheden van de zaak verzoeken
gebruik te maken van bemiddeling om het 
geschil te beslechten. De rechterlijke 
instantie kan in ieder geval van de partijen 
verlangen dat zij een informatiebijeenkomst 
over het gebruik van bemiddeling bijwonen.

1. Een rechterlijke instantie waarbij een zaak 
aanhangig is gemaakt kan de partijen in 
voorkomend geval en rekening houdend met 
alle omstandigheden van de zaak voorstellen
gebruik te maken van bemiddeling om het 
geschil te beslechten. 

Or. de

Motivering

Wegens de vrijwilligheid kan een rechterlijke instantie bemiddeling ten hoogste voorstellen. 
Daarom kan het ook niet verplicht zijn een informatiebijeenkomst over het gebruik van 
bemiddeling bij te wonen.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 51
Artikel 3, lid 2

2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 
nationale wetgeving overeenkomstig welke 

schrappen
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voor of na het begin van de gerechtelijke 
procedure verplicht gebruik moet worden 
gemaakt van bemiddeling of aan 
bemiddeling stimuli of sancties worden 
verbonden, mits deze wetgeving het recht 
van toegang tot de rechtspleging onverlet 
laat, inzonderheid in situaties waarin een 
van de partijen in een andere lidstaat woont 
dan die van de rechterlijke instantie.

Or. en

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 52
Artikel 3, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Bemiddeling is een vrijwillige 
procedure.

Or. en

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat bemiddeling een vrijwillige procedure is.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 53
Artikel 3, lid 2 ter (nieuw)

2 ter. De lidstaten lichten de consument 
eveneens intensief voor over de 
beschikbaarheid en de voordelen van 
bemiddeling. Nauwkeurige gegevens over 
de beschikbaarheid van een 
bemiddelingsprogramma moeten op het 
"geschilpunt" worden aangeboden.

Or. en

Motivering

Vergroting van het besef dat er bemiddelingsprogramma's beschikbaar zijn is een conditio 
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sine qua non voor het welslagen ervan.

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 54
Artikel 4

Kwaliteit van de bemiddeling Kwaliteit van de bemiddeling

1. De Commissie en de lidstaten bevorderen 
en stimuleren de ontwikkeling en de 
naleving van vrijwillige gedragscodes door 
bemiddelaars en organisaties die 
bemiddelingsdiensten verstrekken op 
communautair en op nationaal niveau, 
alsmede andere doeltreffende 
kwaliteitscontrolemechanismen voor de 
verstrekking van bemiddelingsdiensten.

1. De lidstaten bevorderen met alle 
middelen die zij geschikt achten de 
ontwikkeling en de naleving van vrijwillige 
gedragscodes, alsmede andere doeltreffende 
kwaliteitscontrolemechanismen voor de 
verstrekking van bemiddelingsdiensten.

2. De lidstaten bevorderen en stimuleren de 
opleiding van bemiddelaars teneinde de 
partijen bij een geschil de mogelijkheid te 
geven een bemiddelaar te kiezen die in staat 
is een bemiddelingsprocedure doeltreffend 
op de door de partijen verwachte wijze te 
leiden.

2. De lidstaten bevorderen de basis- en 
vervolgopleiding van bemiddelaars om 
ervoor te zorgen dat bemiddeling ten 
aanzien van de partijen op doelmatige, 
onpartijdige en deskundige wijze wordt 
uitgevoerd en dat de procedures afgestemd 
zijn op de omstandigheden van het geschil.

Or. de

Motivering

Er moet op worden gewezen dat de bemiddeling op rechtvaardige,  doelmatige, onpartijdige 
en deskundige wijze dient te worden uitgevoerd en dat de bemiddelingsprocedures afgestemd 
moeten zijn op de omstandigheden van het geschil. Ook op deze plaats zou een verwijzing 
naar de Europese gedragscode voor bemiddelaars niet op haar plaats zijn.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 55
Artikel 4, lid 1 bis (nieuw)

1 bis.  Bij bemiddeling tussen bedrijven en 
consumenten, gelden de beginselen uit
aanbeveling 2001/310/EG van de 
Commissie met betrekking tot de beginselen 
voor de buitengerechtelĳke organen die bĳ 
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de consensuele beslechting van 
consumentengeschillen betrokken zĳn.

Or. en

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 56
Artikel 5, lid 1

1. De lidstaten zorgen er op verzoek van de
partijen voor dat een ten gevolge van 
bemiddeling bereikt compromis door een 
rechterlijke instantie of een 
overheidsinstantie kan worden bevestigd in
een rechterlijke uitspraak, beslissing, 
authentieke akte of in elke andere vorm 
waardoor dat compromis op dezelfde wijze 
als een rechterlijke uitspraak naar nationaal 
recht uitvoerbaar wordt, mits het compromis 
niet in strijd is met het Europese recht of de 
nationale wetgeving in de lidstaat waar het 
verzoek is gedaan.

1. De lidstaten zorgen er op uitdrukkelijk 
verzoek van beide partijen voor dat een ten 
gevolge van bemiddeling bereikte 
overeenkomst door een rechterlijke instantie 
of een overheidsinstantie kan worden 
bevestigd in een rechterlijke uitspraak, 
beslissing, authentieke akte of in elke andere 
vorm waardoor dat compromis op dezelfde 
wijze als een rechterlijke uitspraak naar 
nationaal recht uitvoerbaar wordt, mits het 
compromis niet in strijd is met het Europese 
recht of de nationale wetgeving in de lidstaat 
waar het verzoek is gedaan.

Or. fr

Motivering

De bereidheid van beide partijen is een fundamentele factor. Een gerechtelijke instantie kan 
de uitvoerbare aard van een overeenkomst waarschijnlijk dan ook uitsluitend op uitdrukkelijk 
verzoek van beide partijen toekennen. Bovendien is het wenselijk de term "compromis" te 
vervangen door "overeenkomst", daar de lidstaten het begrip compromis niet op dezelfde 
wijze uitleggen.

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 57
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De overeenkomst kan uitvoerbaar 
worden gemaakt bij rechterlijke uitspraak, 
beslissing of authentieke akte van een 
rechtbank of een andere bevoegde 
overheidsinstantie, overeenkomstig de 
wetgeving in de lidstaat waar het verzoek 
wordt gedaan. 
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Or. it

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 58
Artikel 6

Toelaatbaarheid van bewijs in burgerlijke 
gerechtelijke procedures

Vertrouwelijkheid van bemiddeling

1. Bemiddelaars alsmede personen die 
betrokken zijn bij het beheer van 
bemiddelingsdiensten mogen in burgerlijke 
gerechtelijke procedures geen verklaring of 
getuigenis afleggen over het volgende:

1. Daar het de bedoeling is dat de 
bemiddeling zodanig plaatsvindt dat 
rekening wordt gehouden met 
vertrouwelijkheid van procedure en 
beroepsgeheim, zien de lidstaten er, tenzij 
partijen anders overeenkomen, op toe dat 
bemiddelaars of personen die betrokken 
zijn bij de uitvoering van de 
bemiddelingsprocedure gedwongen zijn 
gegevens die voortvloeien uit of verband 
houden met een bemiddeling te 
verstrekken, of te getuigen in 
civielrechtelijke en handelsrechtelijke 
procedures of bemiddeling, tenzij

a) een verzoek van een partij om een beroep 
te doen op bemiddeling of het feit dat een 
partij bereid was aan de bemiddeling deel te 
nemen;

a) er doorslaggevende overwegingen van 
overheidsbeleid of andere zwaarwegende 
redenen zijn, met name indien deze vereist 
zijn ter bescherming van de belangen van 
kinderen of ter voorkoming van aantasting 
van de lichamelijke of geestelijke 
onschendbaarheid van een persoon, dan 
wel

b) standpunten of voorstellen die door een 
partij bij een geschil zijn geformuleerd in 
verband met een mogelijke beslechting van 
het geschil;

b) de verstrekking van de gegevens 
noodzakelijk is voor tenuitvoerlegging van 
de overeenkomst die het resultaat is van de 
bemiddeling.

c) verklaringen of bekentenissen die door 
een partij in de loop van de 
bemiddelingsprocedure zijn afgelegd;
d) voorstellen die door de bemiddelaar zijn 
gedaan;
e) het feit dat een partij te kennen heeft 
gegeven bereid te zijn een door de 
bemiddelaar gedaan voorstel ter 
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beslechting van het geschil te aanvaarden;
f) een uitsluitend ten behoeve van de 
bemiddeling opgesteld document.
2. Lid 1 is van toepassing ongeacht de vorm 
van de erin bedoelde informatie of 
bewijzen.

2. Hetgeen in lid 1 gesteld wordt, laat het 
recht van lidstaten onverlet strengere 
maatregelen te nemen ter bescherming van 
de vertrouwelijkheid van de bemiddeling.

3. Het is een rechterlijke instantie of een 
andere gerechtelijke autoriteit in 
burgerlijke gerechtelijke procedures niet 
toegestaan de openbaarmaking van de in 
lid 1 bedoelde informatie te gelasten; 
wanneer dergelijke informatie in strijd met 
lid 1 als bewijs wordt aangeboden, wordt 
dat bewijs als ontoelaatbaar beschouwd. 
Dergelijke informatie kan niettemin 
openbaar worden gemaakt of als bewijs 
worden toegestaan
a) voorzover dat nodig is voor de 
tenuitvoerlegging of de uitvoering van een 
compromis dat het rechtstreekse resultaat is 
van bemiddeling,
b) om overwegingen te ontkrachten die de 
openbare orde raken, inzonderheid 
wanneer dat nodig is om de bescherming 
van kinderen te waarborgen of om schade 
aan de fysieke of psychologische integriteit 
van een persoon te voorkomen, of
c) wanneer de bemiddelaar en de partijen 
daarmee instemmen.
4. De bepalingen van de leden 1, 2 en 3 zijn 
van toepassing ongeacht of de gerechtelijke 
procedure al dan niet verband houdt met 
het geschil dat het voorwerp van de 
bemiddeling is of was.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 1, 
wordt bewijs dat anders in gerechtelijke 
procedures toelaatbaar is niet 
ontoelaatbaar omdat het tijdens een 
bemiddelingsprocedure is gebruikt.

Or. de
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Motivering

Invoering van minimumvoorschriften inzake vertrouwelijkheid uitsluitend met het oog op het 
verband tussen bemiddeling en gerechtelijke procedures. Bij de formulering moet er rekening 
mee worden gehouden dan vertrouwelijkheid in landen met gewoonterecht een zaak van 
beroepsgeheim is. Anderzijds is er slechts een gering aantal argumenten om te bepalen dat 
partijen niet kunnen worden gedwongen gegevens te verstrekken of ter zake te getuigen, als 
zij daartoe het recht hebben.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 59
Artikel 6, lid 3

3. Het is een rechterlijke instantie of een 
andere gerechtelijke autoriteit in burgerlijke 
gerechtelijke procedures niet toegestaan de 
openbaarmaking van de in lid 1 bedoelde 
informatie te gelasten; wanneer dergelijke 
informatie in strijd met lid 1 als bewijs 
wordt aangeboden, wordt dat bewijs als 
ontoelaatbaar beschouwd. Dergelijke 
informatie kan niettemin openbaar worden 
gemaakt of als bewijs worden toegestaan

3. Het is een rechterlijke instantie of een 
andere gerechtelijke autoriteit in burgerlijke 
gerechtelijke procedures niet toegestaan de 
openbaarmaking van de in lid 1 bedoelde 
informatie te gelasten; wanneer dergelijke 
informatie in strijd met lid 1 als bewijs 
wordt aangeboden, wordt dat bewijs als 
ontoelaatbaar beschouwd. Dergelijke 
informatie kan niettemin openbaar worden 
gemaakt of als bewijs worden toegestaan

a) voorzover dat nodig is voor de 
tenuitvoerlegging of de uitvoering van een 
compromis dat het rechtstreekse resultaat is 
van bemiddeling,
b) om overwegingen te ontkrachten die de 
openbare orde raken, inzonderheid wanneer 
dat nodig is om de bescherming van 
kinderen te waarborgen of om schade aan de 
fysieke of psychologische integriteit van een 
persoon te voorkomen, of

a) om overwegingen te ontkrachten die de 
openbare orde raken, inzonderheid wanneer 
dat nodig is om de bescherming van 
kinderen te waarborgen of om schade aan de 
fysieke of psychologische integriteit van een 
persoon te voorkomen, of

c) wanneer de bemiddelaar en de partijen 
daarmee instemmen.

b) wanneer de bemiddelaar en beide partijen 
daarmee instemmen.

Or. fr

Motivering

In de leden 1 en 2 wordt gewezen op de noodzakelijkerwijs vertrouwelijke aard van de 
procedure, maar letter a) van lid 3 staat haaks op dit beginsel.

Daar het vertrouwelijkheidsbeginsel door letter a) van lid 3 van artikel 6 op losse schroeven 
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wordt gezet, moet deze letter worden geschrapt. Tegelijkertijd moet in letter c) voor de 
veiligheid worden bepaald dat beide partijen dienen in te stemmen.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 60
Artikel 6, lid 3, letter b)

b) om overwegingen te ontkrachten die de 
openbare orde raken, inzonderheid wanneer 
dat nodig is om de bescherming van 
kinderen te waarborgen of om schade aan de 
fysieke of psychologische integriteit van een 
persoon te voorkomen, of

b) om overwegingen te ontkrachten die de 
openbare orde raken, inzonderheid wanneer 
dat nodig is om de bescherming van 
kinderen en consumenten te waarborgen of 
om schade aan de fysieke of psychologische 
integriteit van een persoon te voorkomen, of

Or. en

Motivering

Ik erken het belang van vertrouwelijkheid in de bemiddeling in het algemeen. In het kader van 
de consumentenbemiddeling speelt het openbaarheidsbeginsel echter een belangrijke rol, met 
name wat betreft de procedure (gegevens over bijzonderheden in verband met procedure, 
kosten, status van de overeenkomst, enz.) en de resultaten van de procedure. Het opzetten van 
een documentatiesysteem voor het consumentenbeleid gaat in tegen de belangen van de 
bedrijfstak die wellicht van mening is dat de documentatie van gevallen zijn reputatie op de 
markt kan aantasten, maar is  belangrijk voor het consumentenbeleid. De noodzakelijkerwijs 
vrijwillige aard van de consumentenbemiddeling kan niet worden beschouwd als excuus voor 
het uithollen van het openbaarheidsbeginsel.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 61
Artikel 6 bis (nieuw)

Artikel 6 bis
1. Geen enkele bepaling in artikel 6 bis kan 
zodanig worden geïnterpreteerd dat de 
bemiddelaar verplicht is tot 
vertrouwelijkheid, indien hem de 
grensoverschrijdende aard van de 
bemiddeling niet bekend kon zijn op het 
ogenblik dat de partijen overeen kwamen 
van zijn diensten gebruik te maken.
2. Geen enkele bepaling in onderhavige 
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richtlijn mag zodanig worden 
geïnterpreteerd dat de verplichting tot 
vertrouwelijkheid wordt aangetast waartoe 
de bemiddelaar eventueel gehouden is 
volgens het recht van een lidstaat.

Or. fr

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 62
Artikel 7, lid 1

1. Verjaringstermijnen en andere 
beperkende termijnen in verband met de 
claim die het voorwerp is van de 
bemiddeling worden na het ontstaan van het 
geschil geschorst wanneer:

1. De verjaringstermijn in verband met het 
geschil dat het voorwerp is van de 
bemiddeling wordt na het ontstaan van het 
geschil geschorst wanneer:

a) de partijen ermee instemmen gebruik te 
maken van bemiddeling,

a) de partijen ermee instemmen gebruik te 
maken van bemiddeling,

b) bemiddeling wordt gelast door een 
rechterlijke instantie, of

b) bemiddeling wordt voorgesteld door een 
rechterlijke instantie, 

c) krachtens de nationale wetgeving van 
een lidstaat de verplichting bestaat gebruik 
te maken van bemiddeling.

Or. fr

Motivering

Met het oog op een terminologie die in de lidstaten gemeenschappelijke juridische gevolgen 
heeft dient de term "claim" te worden vervangen door "geschil".

Voorts moet dit artikel logisch aansluiten op amendement nr. 4 inzake de bereidheid van 
partijen.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 63
Artikel 7, lid 2

2. Wanneer de bemiddeling is geëindigd 
zonder dat een compromis is bereikt, begint 

2. Wanneer de bemiddeling is geëindigd 
zonder dat een minnelijke schikking is 
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de termijn opnieuw te lopen vanaf het 
tijdstip waarop de bemiddeling zonder 
compromis is geëindigd, d.w.z. vanaf de 
datum waarop één of beide partijen dan wel 
de bemiddelaar verklaart/verklaren dat de 
bemiddeling is beëindigd of zich 
daadwerkelijk uit de bemiddelingsprocedure 
terugtrekt/terugtrekken. De termijn bedraagt 
in ieder geval ten minste één maand vanaf de 
datum waarop hij opnieuw begint te lopen, 
behalve wanneer het gaat om een termijn 
waarbinnen een zaak aanhangig moet 
worden gemaakt om te voorkomen dat een 
voorlopige of een soortgelijke maatregel 
geen effect meer heeft of wordt ingetrokken.

bereikt, begint de termijn opnieuw te lopen 
vanaf het tijdstip waarop de bemiddeling 
zonder compromis is geëindigd, d.w.z. vanaf 
de datum waarop één of beide partijen dan 
wel de bemiddelaar verklaart/verklaren dat 
de bemiddeling is beëindigd of zich 
daadwerkelijk uit de bemiddelingsprocedure 
terugtrekt/terugtrekken. De termijn bedraagt 
in ieder geval ten minste één maand vanaf de 
datum waarop hij opnieuw begint te lopen, 
behalve wanneer het gaat om een termijn 
waarbinnen een zaak aanhangig moet 
worden gemaakt om te voorkomen dat een 
voorlopige of een soortgelijke maatregel 
geen effect meer heeft of wordt ingetrokken.

Or. fr

Motivering

Ten eerste mag het advies van de bemiddelaar niet worden gelijk gesteld aan een compromis. 
Ten tweede is de meest voorkomende uitkomst van een geslaagde bemiddelingsprocedure de 
beëindiging van het geschil, waarvoor de bemiddelaar niet noodzakelijkerwijs advies hoeft uit 
te brengen. In het voorstel voor een richtlijn moet dus geen formulering worden gekozen 
waardoor het welslagen van een bemiddelingsprocedure afhankelijk wordt gesteld van het 
bereiken van een compromis.

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 64
Artikel 7, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De Commissie beziet of er een 
instrument kan worden voorgesteld 
waardoor de verjaringstermijnen en andere 
beperkende perioden verder gelijk worden 
getrokken ter vergemakkelijking van de 
werking van de interne markt.

Or. en
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Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 65
Artikel 7 bis (nieuw)

Artikel 7 bis
Voorlichting aan de burgers

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
burgers, met name via Internet, kunnen 
beschikken over gegevens inzake toegang 
tot bemiddelingsdiensten en bemiddelaars, 
met name van bemiddelaars die te werk 
gaan volgens de Europese gedragscode 
voor bemiddelaars.
2. De lidstaten moedigen de juridische 
sector aan zijn cliënten te wijzen op de 
mogelijkheid van bemiddeling.

Or. fr

Motivering

Tal van lidstaten hebben geen accrediteringssysteem voor bemiddelaars. Door een dergelijk 
systeem is de staat verplicht de kwaliteit van de bemiddeling voortdurend in het oog te 
houden, de bemiddelaarslijsten op de laatste stand te houden, diploma's in te stellen en 
eventueel verantwoordelijk te worden gesteld als de bemiddelaar in gebreke blijft. Dit zou 
kunnen worden gezien als een vorm van sluikreclame, daar de lijsten niet compleet en 
voortdurend up to date kunnen zijn. Het is niet gewenst deze lasten via een artikel over 
voorlichting aan de burgers, te laten drukken op de lidstaten. Het verdient de voorkeur de 
lidstaten er slechts toe te verplichten ervoor te zorgen dat gegevens over bemiddeling en 
bemiddelaars gemakkelijk toegankelijk zijn, bij voorbeeld via samenwerking met 
beroepsorganisaties, en een kwaliteitsbeleid voor bemiddeling te bevorderen door een 
systeem van door de sector beheerde etiketten in te stellen.

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 66
Artikel 7 bis (nieuw)

Artikel 7 bis
Voorlichting aan de burgers

De lidstaten zien erop toe dat er voor de 
burger informatie beschikbaar is over de 
manier om in contact te treden met erkende 
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aanbieders van bemiddeling en met 
bemiddelaars.

Or. de

Motivering

Met het oog op informatie over de manier om in contact te treden met erkende aanbieders van 
bemiddeling en bemiddelaars.

Amendement ingediend door Bert Doorn

Amendement 67
Artikel 9, lid 1

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op 1 september 2007 aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke maatregelen in werking 
treden ofwel verzekeren zij dat de 
betrokkenen bij bemiddeling door 
vrijwillige overeenkomsten de nodige 
maatregelen invoeren, waarbij de lidstaten 
alle vereiste voorzorgsmaatregelen nemen 
om steeds te waarborgen dat de in de 
richtlijn voorgeschreven resultaten behaald 
worden, om uiterlijk op 1 september 2008 te 
voldoen aan deze richtlijn, met uitzondering 
van artikel 8, waaraan  vanaf 1 september 
2009 zal moeten worden voldaan. Zij stellen 
de Commissie van deze maatregelen
onverwijld in kennis.

Or. nl

Motivering

Het moet mogelijk zijn om de richtlijn via zelfregulering te implementeren.


	635408nl.doc

