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Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 86
Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. stelt vast dat voor dit voorstel voor een verordening geen effectevaluatie heeft 
plaatsgevonden en dringt er, onder verwijzing naar de interinstitutionele 
overeenkomst "de wetgeving verbeteren" die op 16 december 2003 door het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie werd gesloten, op aan dat de 
Commissie voor toekomstige wetgevingsvoorstellen een effectevaluatie verricht, die 
voldoende inzicht biedt in de financiële en administratieve gevolgen van de 
wetgevingsvoorstellen. Herinnert eraan dat anders het Parlement effectevaluaties 
laat verrichten om een betere kwaliteit van de wetgeving te waarborgen. 

Or. de

Motivering

In overeenstemming met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is de Commissie 
verplicht voor wetgevingsvoorstellen een effectevaluatie te laten verrichten. Deze controle is 
gewenst als bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de communautaire wetsvoorschriften, 
zowel wat betreft de werkingssfeer als de inhoud. Het Parlement kan niet langer aanvaarden 
dat de Commissie wetgevingsvoorstellen indient zonder vooraf de financiële en 
administratieve gevolgen te hebben laten onderzoeken.  
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Voorstel voor een verordening

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Cristian Dumitrescu

Amendement 87
Overweging 7

(7) De vrijheid van de partijen om het 
toepasselijke recht te kiezen, moet de 
hoeksteen van het systeem van collisieregels 
op het gebied van verbintenissen uit 
overeenkomst zijn.

(7) De vrijheid van de partijen om het 
toepasselijke recht te kiezen, moet de 
hoeksteen van het systeem van collisieregels 
op het gebied van verbintenissen uit 
overeenkomst zijn.

De vrijheid van de partijen om het 
toepasselijk recht te kiezen kan slechts 
worden uitgeoefend ten gunste van de 
wetgeving van een lidstaat of van 
beginselen die door de communautaire 
wetgever zijn goedgekeurd volgens de 
medebeslissingsprocedure. Indien de 
partijen ten gunste van dergelijke 
beginselen kiezen als toepasselijk recht, 
laat de toepassing ervan de dwingende 
bepalingen van de toepasselijke wet, bij 
ontstentenis van keuzes en andere 
communautaire rechtsinstrumenten, 
onverlet.

Or. fr

Motivering

De traditionele medebeslissingsprocedure die het Europees Parlement de gelegenheid biedt 
de inhoud van de beginselen van het toepasselijk, materieel recht te toetsen, moet in stand 
worden gehouden.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 88
Overweging 10

(10) Wat met name (10) Wat met name 
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consumentenovereenkomsten betreft, moet 
de collisieregel het mogelijk maken de 
kosten te drukken voor de beslechting van 
consumentengeschillen, waarbij het vaak 
gaat om geringe vorderingen, en rekening te 
houden met de evolutie van de technieken 
voor verkoop op afstand. Om consistent te 
zijn met Verordening (EG) nr. 44/2001 moet 
worden verwezen naar het criterium van 
'activiteiten gericht op' als voorwaarde voor 
toepassing van de regel inzake 
consumentenbescherming, en moet dit 
criterium in beide instrumenten op 
samenhangende wijze worden uitgelegd; 
daarbij moet worden gepreciseerd dat de 
Raad en de Commissie in een gezamenlijke 
verklaring  over artikel 15 van Verordening 
(EG) nr. 44/2001 hebben gesteld dat het 
voor de toepasselijkheid van artikel 15, 
lid 1, onder c), "niet volstaat dat een 
onderneming haar activiteiten richt op een 
lidstaat waar de consument zijn woonplaats 
heeft, of op meerdere lidstaten, met 
inbegrip van die lidstaat; daartoe dient in 
het kader van die activiteiten daadwerkelijk 
een overeenkomst gesloten te zijn". In deze 
verklaring wordt er ook aan herinnerd dat 
"het feit dat een internetsite toegankelijk is, 
op zich niet voldoende is om artikel 15 toe 
te passen; noodzakelijk is dat de consument 
op die site gevraagd wordt overeenkomsten 
op afstand te sluiten en dat er inderdaad 
een dergelijke overeenkomst gesloten is, 
ongeacht de middelen die daartoe zijn 
gebruikt. De taal en de munteenheid die op 
de internetsite worden gebruikt doen in dat 
opzicht niet ter zake."

consumentenovereenkomsten betreft, moet 
de collisieregel het mogelijk maken de 
kosten te drukken voor de beslechting van 
consumentengeschillen, waarbij het vaak 
gaat om geringe vorderingen, en rekening te 
houden met de evolutie van de technieken 
voor verkoop op afstand. Om consistent te 
zijn met Verordening (EG) nr. 44/2001 moet 
worden verwezen naar het criterium van 
'activiteiten gericht op' als voorwaarde voor 
toepassing van de regel inzake 
consumentenbescherming, en moet dit 
criterium in beide instrumenten op 
samenhangende wijze worden uitgelegd;

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 89
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) Voor de toepasselijkheid van artikel 
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5 volstaat het niet dat een onderneming 
haar activiteiten richt op een lidstaat of een 
land waar de consument zijn woonplaats 
heeft, of op meerdere lidstaten of landen, 
met inbegrip van die lidstaat of dat land; 
daartoe dient in het kader van die 
activiteiten daadwerkelijk een 
overeenkomst gesloten te zijn. Bij het 
bepalen of een onderneming haar 
activiteiten via elektronische middelen richt 
op de lidstaat of het land waar de 
consument zijn woonplaats heeft, geldt 
slechts de activiteit van de ondernemer. In 
dit verband volstaan de volgende 
omstandigheden op zichzelf niet als 
activiteit van de ondernemer:  ten eerste het 
feit dat een internetsite toegankelijk is in 
die lidstaat of dat land, ten tweede dat die 
site de mogelijkheid biedt tot het sluiten van 
overeenkomsten op afstand, en ten derde 
dat er inderdaad een overeenkomst op 
afstand gesloten is, ongeacht de middelen 
die daartoe zijn gebruikt. De taal en de 
munteenheid die op de internetsite worden 
gebruikt doen in dat opzicht niet ter zake."

Or. en

Amendement ingediend door Cristian Dumitrescu

Amendement 90
Artikel 3, lid 2

2. De partijen kunnen als toepasselijk recht 
ook kiezen voor beginselen en regels van het 
materiële verbintenissenrecht die op 
internationaal of communautair niveau 
zijn erkend.

2. De partijen kunnen als toepasselijk recht 
ook kiezen voor beginselen en regels van het 
materiële verbintenissenrecht, mits deze 
beginselen en regels zijn opgenomen in een 
communautair instrument, dat is 
goedgekeurd volgens de in artikel 251 van 
het Verdrag bedoelde procedure.

De kwesties betreffende gebieden die onder 
deze beginselen of regels vallen en die 
daardoor niet uitdrukkelijk worden geregeld, 
worden beheerst door de daaraan ten 
grondslag liggende algemene beginselen, of 
bij ontstentenis van dergelijke beginselen
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door het recht dat bij gebreke van een 
rechtskeuze, overeenkomstig deze 
verordening toepasselijk is.

a) De kwesties betreffende gebieden die 
onder deze beginselen of regels vallen en die 
daardoor niet uitdrukkelijk worden geregeld, 
worden beheerst door het recht dat bij 
gebreke van een rechtskeuze, 
overeenkomstig deze verordening 
toepasselijk is.

b) de dwingende voorschriften van de 
wetgeving die toepasselijk is bij gebreke van 
een rechtskeuze overeenkomstig deze 
verordening, blijven van toepassing, met 
name op het punt van de 
consumentenbescherming. 
De toepassing van deze beginselen en 
regels laat de toepassing van andere hiertoe 
strekkende voorschriften van het 
Gemeenschapsrecht, onverlet.

Or. fr

Motivering

In dit amendement wordt rekening gehouden met de amendementen 41 - 45 en wordt ervoor 
gezorgd dat de traditionele medebeslissingsprocedure in stand wordt gehouden. Deze stelt het 
Europees Parlement in staat de inhoud van de beginselen van het toepasselijk materieel recht 
te toetsen. Dit amendement herstelt tevens de juridische veiligheidseisen die nodig zijn voor 
de correcte toepassing van de materiele rechtsbeginselen van de verbintenissen, die eventueel 
op een later tijdstip worden goedgekeurd. 

Amendement ingediend door Cristian Dumitrescu

Amendement 91
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
Ongeacht de artikelen 3 en 4 is de 
toepasselijke wetgeving voor het zakelijk 
recht op het onroerend goed, met inbegrip 
van de zekerheidstellingen voor onroerend 
goed, de wetgeving van de plaats waar het 
onroerend goed zich bevindt.
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Or. fr

Motivering

Het beginsel "lex rei sitae" wordt wereldwijd toegepast. Dit is het meest efficiënte beginsel op 
het punt van het zakelijk recht op het onroerend goed, het woonrecht, het recht inzake 
ruimtelijke ordening en het zekerheidsrecht.  

Amendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Amendement 92
Artikel 5

1. Consumentenovereenkomsten in de zin 
van het volgende lid worden onder de in dat 
lid vastgestelde voorwaarden beheerst door 
het recht van de lidstaat waar de 
consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

1. Dit artikel heeft betrekking op de 
levering van roerende goederen of op 
dienstverlening aan een persoon, de 
consument, voor een gebruik dat als niet 
bedrijfs- of beroepsmatig kan worden 
beschouwd en de overeenkomsten ter 
financiering van een dergelijke activiteit.

2. Lid 1 is van toepassing op 
overeenkomsten gesloten door een 
natuurlijke persoon, de consument, die zijn 
gewone verblijfplaats in een lidstaat heeft, 
voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of 
beroepsmatig kan worden beschouwd, met 
een andere persoon, de verkoper, die 
handelt in de uitoefening van zijn 
beroepsactiviteit.

2. Ongeacht artikel 3 mag de rechtskeuze 
van de partijen er niet toe leiden dat de 
consument de bescherming ontnomen 
wordt die middels de bindende 
voorschriften van het recht van het land 
waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, 
wordt geboden:

- wanneer aan de overeenkomst een 
duidelijk aanbod of reclameboodschap in 
het desbetreffende land vooraf is gegaan en 
wanneer de consument in dat land de 
vereiste rechtshandelingen tot sluiting van 
de overeenkomst heeft verricht, of
- wanneer de partner van de consument of 
zijn vertegenwoordiger de bestelling van de 
consument in dat land heeft ontvangen, of
- de overeenkomst betrekking heeft op de 
verkoop van goederen en de consument van 
het desbetreffende land naar het buitenland 
gereisd is en aldaar zijn bestelling heeft 
opgegeven, voorzover deze reis door de 
verkoper werd aangemoedigd met het doel 
de consument tot de sluiting van de 
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overeenkomst te bewegen.
Lid 1 is van toepassing op voorwaarde dat 
de overeenkomst is gesloten met een 
verkoper die commerciële of 
beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat 
waar de consument zijn woonplaats heeft, 
of dergelijke activiteiten met ongeacht 
welke middelen richt op die lidstaat, of op 
meerdere staten met inbegrip van die 
lidstaat, en de overeenkomst onder die 
activiteiten valt, tenzij de verkoper niet wist 
waar de consument zijn gewone 
verblijfplaats had en deze onwetendheid 
niet aan zijn eigen nalatigheid was te 
wijten.
3. Lid 1 is niet van toepassing op: 3. In afwijking van artikel 4 is, bij gebreke 

van een rechtskeuze volgens artikel 3, voor 
verdragen die in de in lid 2 omschreven 
omstandigheden tot stand zijn gekomen , 
het recht van kracht van het land waar de 
consument zijn woonplaats heeft.

a) overeenkomsten tot verstrekking van 
diensten, wanneer de diensten aan de 
consument uitsluitend moeten worden 
verstrekt in een ander land dan dat waar hij 
zijn gewone verblijfplaats heeft;
b) vervoerovereenkomsten, met 
uitzondering van 
pakketreisovereenkomsten in de zin van 
Richtlijn 90/314/EEG van 13 juni 1990;
c) overeenkomsten die een zakelijk recht op 
of een recht tot gebruik van een onroerend 
goed tot onderwerp hebben, met 
uitzondering van de overeenkomsten die 
een recht van deeltijds gebruik in de zin 
van Richtlijn 94/47/EG van 26 oktober 
1994 tot onderwerp hebben.

4. Dit artikel is niet geldig voor:
a) vervoersovereenkomsten
b) overeenkomsten over het verrichten van 
diensten, wanneer de aan de consument te 
leveren diensten verricht worden in een 
ander land dan dat waar de consument 
gewoonlijk zijn woonplaats heeft. 
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Or. de

Motivering

Mit diesem Änderungsantrag soll der von der Kommission vorgeschlagene Artikel 5 durch 
den Text des Artikel 5 des Übereinkommens von Rom ersetzt werden. Die Übernahme des 
Artikels des Übereinkommens ist erforderlich, weil zu befürchten ist, dass insbesondere 
KMUs von dem Kommissionsvorschlag benachteiligt werden. Vom Mittelstand kann nicht 
erwartet werden, dass er seine grenzüberschreitenden Aktivitäten erhöht, wenn er seine 
Verträge mit Verbrauchern aus anderen Mitgliedstaaten ausschließlich nach dem Recht 
dieser Staaten abschließen muss. Die hierfür erforderlichen finanziellen und personellen 
Mittel stehen KMUs nicht zur Verfügung, was dazu führen würde, dass die 
binnenmarktpolitisch gewünschte Ermutigung zur grenzüberschreitenden Tätigkeit 
fehlschlägt. Diese Nachteile hätten in einer Folgenabschätzung der Kommission zu dem 
Verordnungsvorschlag ermittelt werden können. Da eine entsprechende Überprüfung 
unterblieb, ist es angebracht, Artikel 5 des Übereinkommens von Rom in die Verordnung 
überzuführen.

Amendement ingediend door Piia-Noora Kauppi

Amendement 93
Artikel 5 bis (nieuw)

Artikel 5 bis
Voor de toepasselijkheid van artikel 5, lid 2
volstaat het niet dat een onderneming haar 
activiteiten richt op een lidstaat waar de 
consument zijn woonplaats heeft, of op 
meerdere lidstaten, met inbegrip van die 
lidstaat; daartoe dient in het kader van die 
activiteiten daadwerkelijk een 
overeenkomst gesloten te zijn. Bij het 
bepalen of een onderneming haar 
activiteiten via elektronische middelen richt 
op de lidstaat waar de consument zijn 
woonplaats heeft, geldt slechts de activiteit 
van de ondernemer. In dit verband volstaat 
het feit dat een internetsite toegankelijk is
in die lidstaat of dat land, dat die site de 
mogelijkheid biedt tot het sluiten van 
overeenkomsten op afstand, en dat er 
inderdaad een overeenkomst op afstand 
gesloten is, ongeacht de middelen die 
daartoe zijn gebruikt, op zichzelf niet als 
activiteit. De taal en de munteenheid die op 
de internetsite worden gebruikt doen in dat 
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opzicht niet ter zake.

Or. en

Motivering

Dit artikel draagt bij tot juridische zekerheid en een juiste balans tussen ondernemingen die 
grensoverschrijdende diensten verlenen en consumenten die buiten hun woonland aankopen 
doen. Artikel 5 dient slechts van toepassing te zijn als sprake is van activiteiten van de 
dienstverlener, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld door een 
gerichte uitnodiging aan de consument in een andere lidstaat of via gerichte 
reclameboodschappen.

Amendement ingediend door Cristian Dumitrescu

Amendement 94
Artikel 7

Artikel 7

Door een vertegenwoordiger gesloten 
overeenkomsten

Artikel 7

Niet-commerciële vertegenwoordiging

1. Bij gebreke van een rechtskeuze 
overeenkomstig artikel 3 wordt de
overeenkomst tussen de vertegenwoordigde 
en de vertegenwoordiger beheerst door het 
recht van het land waar de 
vertegenwoordiger zijn gewone 
verblijfplaats heeft, tenzij de 
vertegenwoordiger zijn werkzaamheden 
voornamelijk verricht of moet verrichten in 
het land waar de vertegenwoordigde zijn 
gewone verblijfplaats heeft, in dat geval is 
het recht van dat land van toepassing.

1. Een overeenkomst tussen de 
vertegenwoordigde en de vertegenwoordiger 
wordt beheerst door het recht, dat wordt 
aangewezen in de artikelen 3 - 6.

2. De betrekking tussen de 
vertegenwoordigde en de derde welke 
voortvloeit uit het feit dat de 
vertegenwoordiger heeft gehandeld in de 
uitoefening van zijn bevoegdheden, met 
overschrijding van zijn bevoegdheden of 
zonder bevoegdheid, wordt beheerst door 
het recht van het land waar de 
vertegenwoordiger op het ogenblik dat hij 
heeft gehandeld zijn gewone verblijfplaats 
had. Het toepasselijke recht is evenwel dat 
van het land waar de vertegenwoordiger 

2. Zoals de betrekking tussen de 
vertegenwoordigde en de derde, zullen het 
bestaan en de reikwijdte van de 
bevoegdheden van de vertegenwoordiger en 
de gevolgen van de uitvoering of de 
geplande uitvoering door de 
vertegenwoordiger van zijn bevoegdheden
worden beheerst door het recht van het land 
waar de vertegenwoordiger op het ogenblik 
dat hij heeft gehandeld zijn gewone 
verblijfplaats had. Het toepasselijke recht is 
evenwel dat van het land waar de 
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heeft gehandeld, indien ofwel de 
vertegenwoordigde namens wie de 
vertegenwoordiger heeft gehandeld ofwel 
de derde in dat land zijn gewone 
verblijfplaats heeft, of indien de 
vertegenwoordiger aldaar ter beurze heeft 
gehandeld of aan een veiling heeft 
deelgenomen.

vertegenwoordiger heeft gehandeld, indien:

a) de vertegenwoordiger niet beroepshalve 
heeft gehandeld,
b) de derde partij de gewone verblijfplaats 
van de vertegenwoordiger kende noch kon 
kennen, of
c) de vertegenwoordiger aan een veiling 
heeft deelgenomen.

In het kader van dit lid wordt een 
vertegenwoordiger in loondienst die 
beroepshalve handelt maar geen eigen 
onderneming bezit, geacht zijn gewoonlijke 
verblijfsplaats te hebben bij de 
onderneming van de vertegenwoordigde 
waaraan hij verbonden is, mits de derde 
partij wist of had kunnen weten dat de 
vertegenwoordiger verbonden is aan de 
onderneming van de vertegenwoordigde.

3. Ongeacht het bepaalde in lid 2 is, wanneer 
een schriftelijke aanwijzing door de 
vertegenwoordigde of de derde van het recht 
dat toepasselijk is op de onder dat lid 
vallende betrekking, uitdrukkelijk door de 
wederpartij is aanvaard, het aldus 
aangewezen recht op die kwesties van 
toepassing.

3. Ongeacht het bepaalde in lid 2 is, wanneer 
een schriftelijke aanwijzing door de 
vertegenwoordigde of de derde van het recht 
dat toepasselijk is op de onder dat lid 
vallende betrekking, door de wederpartij is 
aanvaard, het aldus aangewezen recht op die 
kwesties van toepassing, mits de 
vertegenwoordiger van deze aanwijzing op 
de hoogte was of had behoren te zijn..

4. Ongeacht het bepaalde in de leden 2 en 
3, is, voorzover het onderwerp van de 
vertegenwoordiging een belang in een 
onroerend goed is, de wet van het land 
waarin het onroerend goed zich bevindt, 
van toepassing op de onder lid 2 vallende 
zaken.

4. Het overeenkomstig lid 2 aangewezen 
recht beheerst tevens de betrekking tussen de 
vertegenwoordiger en de derde die 
voortvloeit uit het feit dat de 

5. Het overeenkomstig de leden 2 - 4 
aangewezen recht beheerst tevens de 
betrekking tussen de vertegenwoordiger en 
de derde die voortvloeit uit het feit dat de 
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vertegenwoordiger heeft gehandeld in de 
uitoefening van zijn bevoegdheden, met 
overschrijding van zijn bevoegdheden, of 
zonder bevoegdheid.

vertegenwoordiger heeft gehandeld in de 
uitoefening van zijn bevoegdheden, met 
overschrijding van zijn bevoegdheden, of 
zonder bevoegdheid.

Or. en

Motivering

Dit amendement gaat in op de op het Commissievoorstel geleverde kritiek.

Amendement ingediend door Cristian Dumitrescu

Amendement 95
Artikel 10, lid 4

4. Ongeacht de leden 1 tot en met 3 van dit 
artikel wordt de overeenkomst die een 
zakelijk recht op of een recht tot gebruik van 
een onroerend goed tot onderwerp heeft, 
beheerst door de dwingende 
vormvoorschriften van het recht van het land 
waar het onroerend goed is gelegen, 
voorzover het volgens dat recht gaat om 
bepalingen van bijzonder dwingend recht 
in de zin van artikel 8 van deze 
verordening.

4. Ongeacht de leden 1 tot en met 3 van dit 
artikel wordt de overeenkomst die een 
zakelijk recht op of een recht tot gebruik van 
een onroerend goed tot onderwerp heeft, 
beheerst door de dwingende 
vormvoorschriften van het recht van het land 
waar het onroerend goed is gelegen.

Or. fr

Amendement ingediend door Cristian Dumitrescu

Amendement 96
Artikel 13

1. De verbintenissen tussen cedent en 
cessionaris of tussen subrogant en 
gesubrogeerde worden beheerst door het 
recht dat ingevolge deze verordening op de 
tussen hen bestaande overeenkomst van 
toepassing is.

1. De verbintenissen tussen cedent en 
cessionaris of tussen subrogant en 
gesubrogeerde van een vordering worden 
beheerst door het recht dat ingevolge deze 
verordening op de tussen hen bestaande 
overeenkomst van toepassing is.

2. Het recht dat de gecedeerde vordering
beheerst, bepaalt of zij voor cessie vatbaar 
is, alsmede de betrekkingen tussen 

2. Het recht dat de gecedeerde vordering
beheerst, bepaalt of zij voor cessie vatbaar 
is, alsmede de betrekkingen tussen 
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cessionaris of subrogant en schuldenaar, de 
voorwaarden waaronder de cessie of 
subrogatie aan de schuldenaar kan worden 
tegengeworpen en of de schuldenaar door 
betaling is bevrijd.

cessionaris of subrogant en schuldenaar, de 
voorwaarden waaronder de cessie of 
subrogatie aan de schuldenaar kan worden 
tegengeworpen en of de schuldenaar door 
betaling is bevrijd.

3. Het recht van het land waar de cedent of 
de subrogant op het ogenblik van de cessie 
of de overdracht zijn gewone verblijfplaats 
heeft, beheerst de tegenwerpbaarheid aan 
derden van de cessie of de subrogatie.

3. Het recht van het land waar de cedent of 
de subrogant op het ogenblik van de cessie 
of de overdracht zijn gewone verblijfplaats 
heeft, beheerst de tegenwerpbaarheid aan 
derden van de cessie of de subrogatie.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt rekening gehouden met de kritiek op het Commissievoorstel. 


