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NL In verscheidenheid verenigd NL

24.3.2019 A8-0447/109

Amendement 109
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Deze richtlijn heeft ten doel het 
voor bevoegde instanties die de collectieve 
belangen van consumenten 
vertegenwoordigen, mogelijk te maken 
verhaal te halen door het instellen van 
representatieve vorderingen in geval van 
inbreuken op bepalingen van het 
Unierecht. De bevoegde instanties moeten 
om de beëindiging of het verbod van een 
inbreuk of om de bevestiging dat een 
inbreuk heeft plaatsgevonden, kunnen 
verzoeken, en verhaal kunnen halen, onder 
meer in de vorm van schadeloosstelling, 
reparatie of prijsvermindering, al naar 
gelang de mogelijkheden die de nationale 
wetgeving biedt.

(1) Deze richtlijn heeft ten doel het 
voor bevoegde instanties die de collectieve 
belangen van consumenten 
vertegenwoordigen, mogelijk te maken 
verhaal te halen door het instellen van 
representatieve vorderingen in geval van 
inbreuken op bepalingen van het 
Unierecht. De bevoegde instanties moeten 
om de beëindiging of het verbod van een 
inbreuk of om de bevestiging dat een 
inbreuk heeft plaatsgevonden, kunnen 
verzoeken, en verhaal kunnen halen, onder 
meer in de vorm van schadeloosstelling, 
reparatie, vervanging, verwijdering, 
prijsvermindering, beëindiging van de 
overeenkomst of terugbetaling van de 
betaalde prijs al naar gelang de 
mogelijkheden die de nationale wetgeving 
biedt.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/110

Amendement 110
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Commissie heeft 
wetgevingsvoorstellen vastgesteld voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad houdende wijziging van 
Verordening (EG) nr. 261/2004 tot 
vaststelling van gemeenschappelĳke 
regels inzake compensatie en bĳstand aan 
luchtreizigers bĳ instapweigering en 
annulering of langdurige vertraging van 
vluchten en Verordening (EG) nr. 
2027/97 betreffende de aansprakelijkheid 
van luchtvervoerders met betrekking tot 
het luchtvervoer van passagiers en hun 
bagage30 en voor een Verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de rechten en verplichtingen 
van reizigers in het treinverkeer31.  Het is 
daarom passend te bepalen dat de 
Commissie één jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beoordeelt of de Unieregels op het gebied 
van de rechten van vliegtuigpassagiers en 
treinreizigers een afdoende niveau van 
consumentenbescherming bieden dat 
vergelijkbaar is met dat waarin deze 
richtlijn voorziet en de eventuele 
noodzakelijke conclusies trekt met 
betrekking tot het toepassingsgebied van 
deze richtlijn.

Schrappen

_________________
30 COM(2013) 130 final.
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31 COM(2017) 548 final.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/111

Amendement 111
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De lidstaten kunnen van bevoegde 
instanties eisen dat zij voldoende 
informatie verstrekken ter ondersteuning 
van een representatieve vordering tot 
herstel, zoals een beschrijving van de groep 
consumenten waarop een inbreuk 
betrekking heeft en de feitelijke en 
juridische kwesties die in het kader van de 
representatieve vordering moeten worden 
opgelost. Van de bevoegde instantie mag 
niet worden geëist dat deze alle 
consumenten op wie een inbreuk 
betrekking heeft individueel identificeert 
alvorens de vordering in te stellen. Bij 
representatieve vorderingen tot herstel 
moet de rechter of administratieve 
autoriteit zo vroeg mogelijk in de 
procedure nagaan of de zaak geschikt is om 
het voorwerp van een representatieve 
vordering te vormen, gelet op de aard van 
de inbreuk en de kenmerken van de door 
de betrokken consumenten geleden schade.

(18) De lidstaten kunnen van bevoegde 
instanties eisen dat zij voldoende 
informatie verstrekken ter ondersteuning 
van een representatieve vordering tot 
herstel, zoals een beschrijving van de groep 
consumenten waarop een inbreuk 
betrekking heeft en de feitelijke en 
juridische kwesties die in het kader van de 
representatieve vordering moeten worden 
opgelost. De bevoegde instantie dient alle 
consumenten op wie een inbreuk 
betrekking heeft individueel te 
identificeren en hun voorafgaande 
toestemming te verkrijgen om in de 
representatieve vordering te worden 
opgenomen alvorens de vordering in te 
stellen. Bij representatieve vorderingen tot 
herstel moet de rechter of administratieve 
autoriteit zo vroeg mogelijk in de 
procedure nagaan of de zaak geschikt is om 
het voorwerp van een representatieve 
vordering te vormen, gelet op de aard van 
de inbreuk en de kenmerken van de door 
de betrokken consumenten geleden schade.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/112

Amendement 112
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In zaken waarin het om een geringe 
waarde gaat, zullen consumenten 
waarschijnlijk geen vordering instellen om 
hun rechten te doen gelden, aangezien het 
individuele voordeel niet zou opwegen 
tegen de vereiste inspanning. Wanneer 
eenzelfde praktijk een aantal consumenten 
betreft, kan het gecumuleerde verlies 
echter aanzienlijk zijn. In dergelijke 
gevallen kan een rechter of autoriteit van 
mening zijn dat het onevenredig is om de 
schadevergoeding aan de betrokken 
consumenten uit te keren, bijvoorbeeld 
omdat dit te belastend of onuitvoerbaar is. 
De schadevergoeding die via een 
representatieve vordering is verkregen, zou 
daarom beter de bescherming van 
collectieve belangen van consumenten ten 
goede komen en moeten worden 
aangewend voor een relevant publiek doel, 
zoals een fonds voor rechtsbijstand aan 
consumenten, voorlichtingscampagnes of 
consumentenbewegingen.

(21) In zaken waarin het om een geringe 
waarde gaat, zullen consumenten 
waarschijnlijk geen vordering instellen om 
hun rechten te doen gelden, aangezien het 
individuele voordeel niet zou opwegen 
tegen de vereiste inspanning. Wanneer 
eenzelfde praktijk een aantal consumenten 
betreft, kan het gecumuleerde verlies 
echter aanzienlijk zijn. In dergelijke 
gevallen, onverminderd het recht van 
individuele consumenten om 
schadevergoeding te eisen, kan een rechter 
of autoriteit van mening zijn dat het 
onevenredig is om de schadevergoeding 
aan de betrokken consumenten uit te keren, 
bijvoorbeeld omdat dit te belastend of 
onuitvoerbaar is. De schadevergoeding die 
via een representatieve vordering is 
verkregen, zou daarom beter de 
bescherming van collectieve belangen van 
consumenten ten goede komen en moeten 
worden aangewend voor een relevant 
publiek doel, zoals een fonds voor 
rechtsbijstand aan consumenten, 
voorlichtingscampagnes of 
consumentenbewegingen. Om 
belangenverstrengeling te voorkomen 
moet de schadevergoeding niet worden 
toegewezen aan de bevoegde instantie die 
de vordering heeft ingesteld.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/113

Amendement 113
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn bevat regels op grond 
waarvan bevoegde instanties 
representatieve vorderingen kunnen 
instellen ten behoeve van de bescherming 
van de collectieve belangen van 
consumenten, met passende waarborgen ter 
vermijding van misbruik van procesrecht.

1. Deze richtlijn bevat regels op grond 
waarvan bevoegde instanties, indien er 
sprake is van massaschade, 
representatieve vorderingen kunnen 
instellen ten behoeve van de bescherming 
van de collectieve belangen van 
consumenten, met passende waarborgen ter 
vermijding van misbruik van procesrecht.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/114

Amendement 114
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
representatieve vorderingen die worden 
ingesteld inzake inbreuken door handelaren 
op de in bijlage I vermelde bepalingen van 
Unierecht die de collectieve belangen van 
consumenten schaden of kunnen schaden. 
Zij is van toepassing op binnenlandse en 
grensoverschrijdende inbreuken, ook 
wanneer deze inbreuken zijn beëindigd 
voordat de representatieve vordering werd 
ingesteld of voordat de representatieve 
vordering werd afgesloten.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
representatieve vorderingen die worden 
ingesteld inzake inbreuken door handelaren 
op de in bijlage I vermelde bepalingen van 
Unierecht die de collectieve belangen van 
consumenten massaal schaden of 
waarschijnlijk massaal zullen schaden. Zij 
is van toepassing op inbreuken met een 
Uniedimensie, ook wanneer deze 
inbreuken zijn beëindigd voordat de 
representatieve vordering werd ingesteld of 
voordat de representatieve vordering werd 
afgesloten.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/115

Amendement 115
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De representatieve vorderingen 
vervangen niet het recht van consumenten 
om individuele schadevergoeding te 
ontvangen, als vastgesteld in specifieke 
Uniewetgeving, indien handelaren 
inbreuk plegen op bepalingen van de 
Uniewetgeving.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/116

Amendement 116
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op Uniewetgeving die 
momenteel herzien wordt, als opgenomen 
in bijlage II bis (nieuw).

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/117

Amendement 117
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) "massaschade": een wijdverbreide 
inbreuk met een Uniedimensie door 
handelaren op de in bijlage I vermelde 
bepalingen van het Unierecht die de 
collectieve belangen van een aanzienlijk 
aantal consumenten schaadt of kan 
schaden;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/118

Amendement 118
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) "wijdverbreide inbreuk met een 
Uniedimensie": een wijdverbreide 
inbreuk die schade heeft veroorzaakt, 
veroorzaakt of waarschijnlijk zal 
veroorzaken voor de collectieve belangen 
van consumenten in ten minste twee derde 
van de lidstaten waarvan de bevolking ten 
minste twee derde uitmaakt van de 
bevolking van de Unie.

Or. en


