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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 38
Overweging 9

(9) Alle onderhoudsverplichtingen die 
voortvloeien uit familiale betrekkingen of 
uit betrekkingen die soortgelijke gevolgen 
hebben, moeten binnen de werkingssfeer 
van de verordening vallen, en dit om de 
gelijke behandeling van alle 
alimentatiegerechtigden te garanderen.

(9) Deze verordening is erop gericht de 
uitvoering van de 
solidariteitsverplichtingen binnen het gezin 
te vergemakkelijken en is van toepassing op 
alle gevallen waarin sprake is van een 
volledige onderhoudsverplichting jegens 
een familielid en niet alleen op gevallen 
waarin slechts de economische middelen 
verschuldigd zijn die noodzakelijk zijn om 
te leven, maar de werkingssfeer is beperkt 
tot gevallen waarin sprake is van een 
wettelijke verplichting, onder uitsluiting 
van gevallen waarin een beperkte of een 
volledige onderhoudsverplichting niet 
voortvloeit uit de wet maar uitsluitend uit 
de persoonlijke autonomie.
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Or. it

Motivering

De familiale betrekkingen zijn de betrekkingen zoals vastgelegd in de nationale wetten. 
Verwijzing naar soortgelijke onderhoudsverplichtingen veroorzaakt onzekerheid, omdat het 
in diverse regelingen mogelijk is onderhoudscontracten te sluiten tussen twee personen. Het 
is dan ook nuttig te verduidelijken dat aan de onderhoudsverplichting een uit de wet 
voortvloeiende solidariteitsplicht ten grondslag ligt.

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 39
Overweging 11

(11) De partijen moeten in onderlinge 
overeenstemming de bevoegde rechter 
kunnen kiezen, behalve wanneer het gaat om 
onderhoudsverplichtingen jegens een 
minderjarig kind, om de bescherming van de 
"zwakke partij" te waarborgen.

(11) De partijen moeten in onderlinge 
overeenstemming de bevoegde rechter 
kunnen kiezen, behalve wanneer het gaat om 
onderhoudsverplichtingen jegens een 
minderjarig kind of een wilsonbekwame 
volwassene, om de bescherming van de 
"zwakke partij" te waarborgen.

Or. it

Motivering

De rechtsmacht is onwrikbaar ten aanzien van de bescherming van degene die recht heeft op 
alimentatie of onderhoud in alle gevallen waarin de rechthebbende niet in staat is uit vrije wil 
besluiten te nemen.   

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 40
Artikel 1, lid 1

1. Deze verordening is van toepassing op 
onderhoudsverplichtingen die voortvloeien 
uit familiale betrekkingen of uit 
betrekkingen die krachtens het daarop van 
toepassing zijnde recht soortgelijke 

1. Deze verordening is van toepassing op 
onderhoudsverplichtingen die krachtens de 
van toepassing zijnde wetgeving 
voortvloeien uit familiale betrekkingen.
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gevolgen hebben.

Or. it

Motivering

De familiale betrekkingen zijn de betrekkingen zoals vastgelegd in de nationale wetten. 
Verwijzing naar soortgelijke onderhoudsverplichtingen veroorzaakt onzekerheid, omdat het 
in diverse regelingen mogelijk is onderhoudscontracten te sluiten tussen twee personen. Het 
is dan ook nuttig te verduidelijken dat aan de onderhoudsverplichting een uit de wet 
voortvloeiende solidariteitsplicht ten grondslag ligt.  

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 41
Artikel 2, lid -1 (nieuw)

-1. "onderhoudsverplichting": de wettelijke 
plicht, ook als deze in omvang of vorm is 
beperkt door een rechterlijke beslissing of 
een contract, om in enigerlei vorm te 
voorzien in het onderhoud of ten minste de 
middelen voor het levensonderhoud van 
een persoon die familiale betrekkingen 
heeft of in het verleden heeft gehad met de 
schuldenaar.    

Or. it

Motivering

Het is noodzakelijk duidelijk te maken wat onder onderhoudsverplichting wordt verstaan: in 
diverse regelingen wordt een onderscheid gemaakt tussen volledige onderhoudsplicht en 
beperkte onderhoudsplicht. De eerstgenoemde is breder, de laatstgenoemde veel beperkter. 
Deze speciale regeling dient beide te betreffen.

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 42
Artikel 2, lid 2

2. "rechter": de rechter of de drager van 
bevoegdheden gelijkwaardig aan die van 
een rechter, op het gebied van 

schrappen
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onderhoudsverplichtingen;

Or. it

Motivering

Dit lid is overbodig omdat de rechter als een "gerecht" kan worden beschouwd en dat is reeds 
gedefinieerd in lid 1. 

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 43
Artikel 4, lid 4

4. Dit artikel is niet van toepassing op 
geschillen betreffende een 
onderhoudsverplichting jegens een kind dat
jonger is dan 18 jaar.

4. Dit artikel is niet van toepassing wanneer 
de schuldeiser jonger is dan 18 jaar of 
wilsonbekwaam is.

Or. it

Motivering

De rechtsmacht is onwrikbaar ten aanzien van de bescherming van degene die recht heeft op 
alimentatie of onderhoud in alle gevallen waarin de rechthebbende niet in staat is uit vrije wil 
besluiten te nemen.

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 44
Artikel 6, letter b)

b) wanneer het gaat om 
onderhoudsverplichtingen tussen 
echtgenoten of ex-echtgenoten, de gerechten 
van de lidstaat van de laatste 
gemeenschappelijke gewone verblijfplaats 
van de echtgenoten, als dit minder dan een 
jaar voor de inleiding van het geding nog 
hun gewone verblijfplaats was.

b) wanneer het gaat om 
onderhoudsverplichtingen tussen 
echtgenoten of ex-echtgenoten, de gerechten 
van de lidstaat van de laatste 
gemeenschappelijke gewone verblijfplaats 
van de echtgenoten.

Or. it
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Motivering

Niet in te zien is waarom deze beperking wordt gesteld. Eventueel zou bepaald kunnen 
worden "ten minste een jaar voor", maar bij relatiebeëindiging en echtscheiding is de 
opheffing van het gemeenschappelijke huishouden nooit onderwerp van geschil.  

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 45
Artikel 7, lid 1

1. Wanneer bij gerechten van verschillende 
lidstaten vorderingen betreffende dezelfde 
onderhoudsverplichting aanhangig zijn, 
houdt het gerecht waarbij de zaak het laatst 
is aangebracht, zijn uitspraak ambtshalve 
aan totdat de bevoegdheid van het gerecht 
waarbij de zaak het eerst is aangebracht, 
vaststaat.

1. Ten aanzien van de aanhangigheid en de 
samenhang van zaken evenals ten aanzien 
van voorlopige en conservatoire 
maatregelen zijn de artikelen 27, 29, 30 en 
31 van Verordening (EG) nr. 44/2001 van 
toepassing.

Or. it

Motivering

De in dit en volgende artikelen vastgelegde regels zijn een herhaling van hetgeen reeds is 
vastgelegd in Verordening (EG) nr. 44/2001 en daar dient naar te worden verwezen. 

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 46
Artikel 7, lid 2

2. Wanneer de bevoegdheid van het gerecht 
waarbij de zaak het eerst is aangebracht, 
vaststaat, verwijst het gerecht waarbij de 
zaak het laatst is aangebracht, partijen 
naar dat gerecht.

schrappen

Or. it

Motivering

Dit lid is overbodig, omdat het vrijwel letterlijk overeenkomt met de tekst van Verordening 
(EG) nr. 44/2001, waarin algemene regels zijn vastgelegd voor de rechterlijke bevoegdheid, 
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.  
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Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 47
Artikel 8

Artikel 8

Samenhang
1. Wanneer samenhangende vorderingen 
aanhangig zijn voor gerechten van 
verschillende lidstaten, kan het gerecht 
waarbij de zaak het laatst is aangebracht, 
zijn uitspraak aanhouden.
2. Wanneer deze samenhangende 
vorderingen in eerste aanleg aanhangig 
zijn, kan het gerecht waarbij de zaak het 
laatst is aangebracht, op verzoek van een 
der partijen, ook tot verwijzing overgaan 
mits het gerecht waarbij de zaak het eerst is 
aangebracht, bevoegd is van beide 
vorderingen kennis te nemen en zijn 
wetgeving de voeging ervan toestaat.
3. Samenhangend in de zin van dit artikel 
zijn vorderingen waartussen een zo nauwe 
band bestaat dat een goede rechtsbedeling 
vraagt om hun gelijktijdige behandeling en 
berechting, teneinde te vermijden dat bij 
afzonderlijke berechting van de zaken 
onverenigbare beslissingen worden 
gegeven.

schrappen

Or. it

Motivering

Dit lid is overbodig, omdat het vrijwel letterlijk overeenkomt met de tekst van Verordening 
(EG) nr. 44/2001, waarin algemene regels zijn vastgelegd voor de rechterlijke bevoegdheid, 
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
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Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 48
Artikel 9

Artikel 9

Aanhangigmaking van een zaak bij een 
gerecht
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt 
een zaak geacht te zijn aangebracht bij een 
gerecht:
a) op het tijdstip waarop het stuk dat het 
geding inleidt of een gelijkwaardig stuk bij 
het gerecht wordt ingediend, mits de eiser 
vervolgens niet heeft nagelaten te doen wat 
hij met het oog op de betekening of de 
kennisgeving van het stuk aan de 
verweerder moest doen, of
b) indien de betekening of mededeling van 
dit stuk moet plaatsvinden voordat het bij 
het gerecht wordt neergelegd, op het tijdstip 
waarop het door de autoriteit die 
verantwoordelijk is voor de betekening of 
mededeling, wordt ontvangen, mits de 
verzoeker vervolgens niet heeft nagelaten 
de vereiste stappen te nemen teneinde het 
stuk bij het gerecht neer te leggen.

schrappen

Or. it

Motivering

Dit lid is overbodig, omdat het vrijwel letterlijk overeenkomt met de tekst van Verordening 
(EG) nr. 44/2001, waarin algemene regels zijn vastgelegd voor de rechterlijke bevoegdheid, 
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 49
Artikel 10
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Artikel 10

Voorlopige maatregelen en maatregelen tot 
bewaring van recht
In de wetgeving van een lidstaat 
vastgestelde voorlopige of bewarende 
maatregelen kunnen bij de gerechten van 
die staat worden aangevraagd, zelfs indien 
een gerecht van een andere lidstaat 
krachtens deze verordening bevoegd is om 
van het bodemgeschil kennis te nemen.

schrappen

Or. it

Motivering

Dit lid is overbodig, omdat het vrijwel letterlijk overeenkomt met de tekst van Verordening 
(EG) nr. 44/2001, waarin algemene regels zijn vastgelegd voor de rechterlijke bevoegdheid, 
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 50
Artikel 11

Artikel 11

Toetsing van de bevoegdheid
Het gerecht van een lidstaat waarbij een 
zaak aanhangig is gemaakt waarvoor 
overeenkomstig deze verordening dit 
gerecht niet bevoegd is, verklaart zich 
ambtshalve onbevoegd.

schrappen

Or. it

Motivering

Dit lid is overbodig, omdat het vrijwel letterlijk overeenkomt met de tekst van Verordening 
(EG) nr. 44/2001, waarin algemene regels zijn vastgelegd voor de rechterlijke bevoegdheid, 
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
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Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 51
Artikel 13, lid 2, letter a)

a) wanneer de schuldeiser krachtens het 
overeenkomstig lid 1 aangewezen recht geen 
alimentatie van de schuldenaar kan krijgen, 
of

a) wanneer de schuldeiser krachtens het 
overeenkomstig lid 1 aangewezen recht geen 
alimentatie van de schuldenaar kan krijgen, 
en

Or. it

Motivering

Het heeft geen zin de voorwaarde van lid 2, letter a, en die van lid 2, letter b, als 
alternatieven te beschouwen. Zij dienen beide te gelden. 

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 52
Artikel 14, letter a)

a) bij de inleiding van een geding 
uitdrukkelijk of op een andere 
ondubbelzinnige wijze, de lex fori
aanwijzen voor een bepaalde procedure;

schrappen

Or. it

Motivering

De voorgestelde tekst is onbegrijpelijk. Het is duidelijk dat altijd de procesregels van de 
aangezochte rechter gelden.   

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 53
Artikel 14, letter b), punt iii)

(iii) het recht dat op hun 
vermogensrechtelijke betrekkingen van 
toepassing is op het ogenblik van de 
aanwijzing, wanneer het gaat om een 

schrappen
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onderhoudsverplichting tussen twee 
personen die gehuwd zijn of tussen wie een 
betrekking bestaat die krachtens het daarop 
toepasselijke recht soortgelijke gevolgen 
heeft.

Or. it

Motivering

Er wordt geen objectief criterium gegeven voor de toepasselijkheid. De bepaling lijkt 
derhalve te betekenen dat partijen het toepasselijke recht zelf kunnen uitzoeken, waardoor de 
bepalingen onder letter b, punten i en ii, nutteloos worden.  

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 54
Artikel 15, lid 2

2. Wanneer het gaat om 
onderhoudsverplichtingen tussen 
echtgenoten of ex-echtgenoten, kan de 
schuldenaar tegen de vordering van de 
schuldeiser aanvoeren dat er op hem geen 
onderhoudsverplichting rust volgens het 
recht van het land waarmee het huwelijk de 
nauwste banden heeft. 

2. Wanneer het gaat om 
onderhoudsverplichtingen tussen 
echtgenoten of ex-echtgenoten, kan de 
schuldenaar tegen de vordering van de 
schuldeiser aanvoeren dat er op hem geen 
onderhoudsverplichting rust volgens het 
recht van het land waar het huwelijk is 
gesloten. 

Or. it

Motivering

De enige denkbare band is de plaats waar het huwelijk is gesloten of voltrokken.

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 55
Artikel 17, lid 1, inleidende formule

1. Het op een onderhoudsverplichting 
toepasselijke recht bepaalt onder meer:

1. In de op een onderhoudsverplichting 
toepasselijke beslissing wordt onder meer
bepaald:

Or. it
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Motivering

De verordening kan niet in de plaats treden van het toepasselijke nationale recht. De in dit 
artikel opgenomen zaken dienen te worden opgenomen in een, eventueel rechterlijke, 
beslissing.  

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 56
Artikel 20

De toepassing van een bepaling van het door 
deze verordening aangewezen recht kan 
slechts terzijde worden gesteld indien deze 
toepassing kennelijk onverenigbaar is met de 
openbare orde van het land van de rechter. 
De toepassing van een bepaling van het 
door deze verordening aangewezen recht 
van een lidstaat kan echter niet op grond 
daarvan terzijde worden gesteld.

De toepassing van een bepaling van het door 
deze verordening aangewezen recht kan 
slechts terzijde worden gesteld indien deze 
toepassing kennelijk onverenigbaar is met de 
openbare orde van het land van de rechter. 

Or. it

Motivering

Wanneer het om de openbare orde gaat, mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen een 
lidstaat en een derde land.

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 57
Artikel 22

1. In een procedure voor een gerecht van 
een lidstaat kan betekening of kennisgeving 
van het stuk dat het geding inleidt of van 
een gelijkwaardig stuk aan de verweerder, 
op een der volgende wijzen gebeuren:
a) door persoonlijke betekening of 
kennisgeving blijkend uit een door de 
geadresseerde ondertekende 
ontvangstbevestiging met de datum van 
ontvangst;
b) door persoonlijke betekening of 

1. Voor de procedures ten aanzien van de 
inleiding van het geding, met inbegrip van 
de procedures voor kennisgeving, 
termijnen, verdediging en beroep en 
bezwaar tegen beslissingen, gelden de 
regels van de lidstaat waar het gerecht zich 
bevindt.
2. De lidstaten delen de Commissie binnen 
zes maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening de toepasselijke methoden 
van betekening en kennisgeving mee. Zij 
stellen de Commissie op de hoogte van elke 
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kennisgeving blijkend uit een document 
ondertekend door de bevoegde persoon die 
de betekening of kennisgeving heeft 
verricht, en waarin wordt verklaard dat de 
geadresseerde het stuk in ontvangst heeft 
genomen of zonder wettige grond heeft 
geweigerd, en waarin de datum van 
betekening of kennisgeving is vermeld;
c) door betekening of kennisgeving per 
post, blijkend uit een door de geadresseerde 
ondertekende en teruggezonden 
ontvangstbevestiging met de datum van 
ontvangst;
d) door betekening of kennisgeving langs 
elektronische weg, bijvoorbeeld door 
middel van een faxbericht of een 
elektronisch postbericht, blijkend uit een 
door de geadresseerde ondertekende en 
teruggezonden ontvangstbevestiging met de 
datum van ontvangst.
2. De verweerder beschikt met het oog op 
zijn verdediging over een termijn van ten 
minste 30 dagen na ontvangst van het stuk 
waarvan overeenkomstig lid 1 betekening 
of kennisgeving is geschied.
3. De lidstaten delen de Commissie binnen 
zes maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening de toepasselijke methoden 
van betekening en kennisgeving mee. Zij 
stellen de Commissie op de hoogte van elke 
wijziging van deze inlichtingen.
De Commissie maakt deze inlichtingen 
openbaar.

wijziging van deze inlichtingen.
De Commissie maakt deze inlichtingen 
openbaar.

Or. it

Motivering

Het is niet nuttig een speciale procedure in het leven te roepen. De verscheidenheid aan 
procesregels vergroot de moeilijkheden en kan de oplossing ervan vertragen in plaats van bij 
te dragen tot snellere en eenvoudigere oplossingen.
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Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 58
Artikel 23

1. Wanneer de verweerder die zijn gewone 
verblijfplaats in een andere lidstaat heeft 
dan de lidstaat waar de zaak aanhangig is 
gemaakt, niet verschijnt, houdt het 
bevoegde gerecht zijn uitspraak aan zolang 
niet vaststaat dat de verweerder in de 
gelegenheid is gesteld om overeenkomstig 
artikel 22 het stuk waarmee het geding is 
ingeleid of een gelijkwaardig stuk, te 
ontvangen, of dat daartoe al het nodige is 
gedaan.
2. Wanneer de verweerder die zijn gewone 
verblijfplaats in een niet-lidstaat heeft, niet 
verschijnt, houdt het bevoegde gerecht zijn 
uitspraak aan zolang niet vaststaat dat de 
verweerder in de gelegenheid is gesteld het 
stuk waarmee het geding is ingeleid of een 
gelijkwaardig stuk zo tijdig als met het oog 
op zijn verdediging noodzakelijk was, te 
ontvangen, of dat daartoe al het nodige is 
gedaan.
3. Artikel 15 van het Verdrag van 's-
Gravenhage van 15 november 1965 inzake 
de betekening en de kennisgeving in het 
buitenland van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of 
handelszaken is van toepassing, indien de 
toezending van het stuk dat het geding 
inleidt of een gelijkwaardig stuk, 
overeenkomstig dat verdrag moest 
plaatsvinden.

1. Artikel 15 van het Verdrag van 's-
Gravenhage van 15 november 1965 inzake 
de betekening en de kennisgeving in het 
buitenland van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of 
handelszaken is van toepassing, indien de 
toezending van het stuk dat het geding 
inleidt of een gelijkwaardig stuk, 
overeenkomstig dat verdrag moest 
plaatsvinden.

Or. it

Motivering

Het is niet nuttig een speciale procedure in het leven te roepen. De verscheidenheid aan 
procesregels vergroot de moeilijkheden en kan de oplossing ervan vertragen in plaats van bij 
te dragen tot snellere en eenvoudigere oplossingen.
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Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 59
Artikel 24

Artikel 24

Beslissing en herziening
1.Wanneer de verweerder niet is 
verschenen en
a) wanneer niet is aangetoond dat hij het 
stuk waarmee het geding is ingeleid of een 
gelijkwaardig stuk niet heeft ontvangen, of 
b) wanneer hij de alimentatievordering niet 
heeft kunnen betwisten wegens overmacht 
of wegens buitengewone omstandigheden 
buiten zijn wil,
kan een beslissing worden gegeven, maar 
heeft de verweerder het recht om aan het
gerecht van oorsprong de herziening ervan 
te vragen.
2. De termijn om de herziening te vragen 
begint te lopen vanaf de dag waarop de 
verweerder aantoonbaar kennis heeft 
genomen van de beslissing en heeft kunnen 
reageren en uiterlijk vanaf de dag waarop 
de voor de tenuitvoerlegging bevoegde 
autoriteit hem van deze beslissing kennis 
heeft gegeven. Deze termijn mag niet korter 
zijn dan 20 dagen.
3. Een verzoek tot herziening schort alle in 
een lidstaat genomen maatregelen van 
tenuitvoerlegging op.

schrappen

Or. it

Motivering

Het is niet nuttig een speciale procedure in het leven te roepen. De verscheidenheid aan 
procesregels vergroot de moeilijkheden en kan de oplossing ervan vertragen in plaats van bij 
te dragen tot snellere en eenvoudigere oplossingen.
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Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 60
Artikel 33

De tenuitvoerlegging van de beslissing van 
het gerecht van oorsprong kan slechts 
volledig of gedeeltelijk worden geweigerd of 
opgeschort op verzoek van de schuldenaar 
en in de volgende gevallen:

a) de schuldenaar voert nieuwe 
omstandigheden aan of omstandigheden 
waarvan het gerecht van oorsprong geen 
kennis had wanneer het zijn beslissing gaf; 
b) de schuldenaar heeft overeenkomstig 
artikel 24 om herziening van de beslissing 
van het gerecht van oorsprong verzocht en 
er is nog geen nieuwe beslissing gegeven; 
c) de schuldenaar heeft zijn schuld reeds 
voldaan;

d) het recht om de tenuitvoerlegging van de 
beslissing van het gerecht van oorsprong te 
verkrijgen is volledig of gedeeltelijk 
verjaard;

e) de beslissing van het gerecht van 
oorsprong is onverenigbaar met een 
beslissing die in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging is gegeven, of die aan de 
voorwaarden voor erkenning in de lidstaat 
van tenuitvoerlegging voldoet.

De tenuitvoerlegging van de beslissing van 
het gerecht van oorsprong kan slechts 
volledig of gedeeltelijk worden geweigerd of 
opgeschort op verzoek van de schuldenaar 
en in de volgende gevallen:

a) er worden fouten aangewezen in de titel 
van tenuitvoerlegging en de procesakte; 

c) de schuldenaar heeft zijn schuld reeds 
voldaan;

d) het recht om de tenuitvoerlegging van de 
beslissing van het gerecht van oorsprong te 
verkrijgen is volledig of gedeeltelijk 
verjaard;

e) de beslissing van het gerecht van 
oorsprong is onverenigbaar met een 
beslissing die in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging is gegeven, of die aan de 
voorwaarden voor erkenning in de lidstaat 
van tenuitvoerlegging voldoet.

Or. it

Motivering

Letter a): bij de tenuitvoerlegging is het niet mogelijk opnieuw kwesties aan de orde te stellen 
die reeds onderdeel uitmaken van een onherroepelijke beslissing. De tenuitvoerlegging kan 
alleen worden opgeschort op gronden die de tenuitvoerlegging zelf betreffen, waarbij geen 
rekening kan worden gehouden met de gronden die tot de tenuitvoerleggingbeslissing hebben 
geleid (zie art. 45, lid 2, van Verordening (EG) nr. 44/2001.

Letter b): Het is niet nuttig een speciale procedure in het leven te roepen. De verscheidenheid 
aan procesregels vergroot de moeilijkheden en kan de oplossing ervan vertragen in plaats 
van bij te dragen tot snellere en eenvoudigere oplossingen.

De mogelijkheid van een nieuw onderzoek in het land van herkomst leidt tot een afwijkend 
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systeem voor beroepen en bezwaren.

Amendement ingediend door Carlo Casini

Amendement 61
Artikel 34, lid 2

2. Een opdracht tot maandelijkse 
automatische incasso kan slechts worden 
afgegeven wanneer de betekening of 
kennisgeving van de beslissing aan de 
schuldenaar heeft plaatsgevonden op een 
van de in artikel 22 bedoelde wijzen.

2. Een opdracht tot maandelijkse 
automatische incasso kan slechts worden 
afgegeven wanneer de betekening of 
kennisgeving van de beslissing aan de 
schuldenaar heeft plaatsgevonden in 
overeenstemming met de van toepassing 
zijnde regels in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging.

Or. it

Motivering

Het is niet nuttig een speciale procedure in het leven te roepen. De verscheidenheid aan 
procesregels vergroot de moeilijkheden en kan de oplossing ervan vertragen in plaats van bij 
te dragen tot snellere en eenvoudigere oplossingen.


