
AM\668624NL.doc PE 390.396v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie juridische zaken

23.5.2007 PE 390.396v01-00

COMPROMISAMENDEMENTEN 1-1

Ontwerpverslag (PE 374.427v01-00)
Cristian Dumitrescu
Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)

Voorstel voor een verordening (COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Cristian Dumitrescu

Compromisamendement 1
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. De overeenkomst gesloten door een 
natuurlijke persoon voor een gebruik dat 
als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan 
worden beschouwd ("de consument") met 
een andere persoon die handelt in de 
uitoefening van zijn beroepsactiviteit ("de 
verkoper") wordt beheerst door het recht 
van de lidstaat waar de consument zijn 
gewone verblijfplaats heeft.

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. Lid 1 is van toepassing indien op het 
tijdstip van sluiting van de overeenkomst:
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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. 

a) de verkoper zijn beroepsactiviteit 
ontplooit in de lidstaat waar de consument 
zijn woonplaats heeft,
b) of de verkoper deze activiteit opzettelijk
richt op die lidstaat, of op meerdere staten 
met inbegrip van die lidstaat,
en de overeenkomst onder die activiteit valt.
2 bis. Er mag niet middels een rechtskeuze 
krachtens artikel 3 worden afgeweken van 
het krachtens lid 1 geldende recht.
2 ter. Het recht dat van toepassing is op een 
overeenkomst gesloten tussen een 
consument en een verkoper wordt 
vastgesteld op basis van artikelen 3 en 4 
indien de in lid 2, letter a) of b) bedoelde 
voorwaarden niet vervuld zijn of indien de 
verkoper op het tijdstip van sluiting van de 
overeenkomst niet wist waar de consument 
zijn gewone verblijfplaats had en deze 
onwetendheid niet aan zijn eigen 
nalatigheid is te wijten. 

3. Lid 1 is niet van toepassing op: 3. Lid 1 is niet van toepassing op:

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;

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;

b) vervoerovereenkomsten, met uitzondering 
van pakketreisovereenkomsten in de zin van 
Richtlijn 90/314/EEG van 13 juni 1990;
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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.

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.

d) op een financiële markt gesloten 
overeenkomsten of overeenkomsten van 
inschrijving van een nieuwe uitgifte van 
aandelen, obligaties of andere effecten
e) overeenkomsten die verband houden met
het verrichten van beleggingsdiensten of 
financiële instrumenten als gedefinieerd in 
Richtlijn 2004/39/EG.

Or. fr


