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Ontwerpresolutie

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 1
Visum 5 bis (nieuw)

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 juni 2007 over consumentenvertrouwen 
in een digitale omgeving,

Or. en

Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 2
Paragraaf 1

1. begroet met instemming de mededeling van de Commissie over de EU-strategie voor 
het consumentenbeleid en spreekt tevens zijn waardering uit voor de inspanningen 
van de Commissie ten behoeve van de totstandbrenging van een 
“consumentencultuur” op basis van een grotere bewustwording van de consument, 
die essentieel is voor een betere omzetting en toepassing van het bestaande 
rechtskader;
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Or. sk

Amendement ingediend door Marianne Thyssen

Amendement 3
Paragraaf 2

2. stelt zich op het standpunt dat een horizontale benadering van het consumentenbeleid 
noodzakelijk is en dat het van essentieel belang is dat er op alle relevante 
beleidsterreinen rekening wordt gehouden met de belangen van de consument; juicht 
daarom toe dat de Commissie er de aandacht op vestigt dat de interne markt meer 
ontvankelijk moet zijn voor de verwachtingen en zorgen van de burger; benadrukt dat 
consumentenbescherming en de voltooiing van de interne markt geen tegengestelde 
objectieven zijn maar in tegendeel hand in hand gaan; herinnert de Commissie er in 
dit verband aan dat consumentenbeleid op alle beleidsterreinen een rol moet spelen, 
reeds in de fase van de effectbeoordeling;

Or. nl

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 4
Paragraaf 2

2. stelt zich op het standpunt dat een horizontale benadering van het consumentenbeleid 
noodzakelijk is en dat het van essentieel belang is dat er op alle relevante 
beleidsterreinen rekening wordt gehouden met de belangen van de consument
teneinde te waarborgen dat alle EU-consumenten hetzelfde hoge 
beschermingsniveau genieten; juicht daarom toe dat de Commissie er de aandacht op 
vestigt dat de interne markt meer ontvankelijk moet zijn voor de verwachtingen en 
zorgen van de burger; herinnert de Commissie er in dit verband aan dat 
consumentenbeleid op alle beleidsterreinen een rol moet spelen, reeds in de fase van 
de effectbeoordeling, en dat consumentenorganisaties sterker moeten worden 
betrokken bij de beleidsvorming op dit gebied;

Or. fr



AM\706082NL.doc 3/37 PE400.643v01-00

NL

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 5
Paragraaf 3

3. benadrukt het feit dat de herziening van het consumentenacquis moet leiden tot een 
coherenter juridisch kader voor de rechten van de consument; herinnert nog eens aan 
zijn voorkeur voor een gemengde benadering, dat wil zeggen een horizontaal 
instrument dat primair ten doel heeft om de coherentie van bestaande wetgeving te 
waarborgen en de mogelijkheid biedt om de mazen in de wet te dichten door 
sectoroverschrijdende vraagstukken die bij alle richtlijnen spelen onder één noemer, in 
consistente wetgeving, te behandelen; is van mening dat specifieke vragen 
afzonderlijk moeten worden behandeld in de sectorale richtlijnen; maant tot grote 
voorzichtigheid bij de invoering van een systeem dat de lidstaten geen speelruimte 
geeft om betere consumentenbeschermingsmaatregelen toe te passen dan die van 
andere lidstaten of, in voorkomend geval, het reeds bestaande niveau te handhaven; 
is van mening dat elke harmonisatie per geval moet worden beoordeeld en dat in 
gevallen waarin de overgang tot maximale harmonisatie gerechtvaardigd zou 
kunnen blijken, bepaalde beschermingsmaatregelen van kracht moeten blijven;

Or. da

Amendement ingediend door Bilyana Ilieva Raeva

Amendement 6
Paragraaf 3

3. benadrukt het feit dat de herziening van het consumentenacquis moet leiden tot een 
coherenter juridisch kader voor de rechten van de consument; (schrapping) is van 
mening dat specifieke vragen afzonderlijk moeten worden behandeld in de sectorale 
richtlijnen; verzoekt de Commissie om in het kader van de herziening van het 
consumentenacquis verdere stappen te nemen ten behoeve van de bescherming van 
de consument, met inbegrip van zijn privacy en veiligheid, met name in de digitale 
wereld, evenwel zonder dat hierdoor extra en niet te rechtvaardigen lasten voor de
particuliere sector ontstaan;

Or. en

Amendement ingediend door Karin Riis-Jørgensen

Amendement 7
Paragraaf 3

3. benadrukt het feit dat de herziening van het consumentenacquis moet leiden tot een 



PE400.643v01-00 4/37 AM\706082NL.doc

NL

coherenter juridisch kader voor de rechten van de consument; herinnert nog eens aan 
zijn voorkeur voor een gemengde benadering, dat wil zeggen een horizontaal 
instrument dat primair ten doel heeft om de coherentie van bestaande wetgeving te 
waarborgen en de mogelijkheid biedt om de mazen in de wet te dichten door 
sectoroverschrijdende vraagstukken die bij alle richtlijnen spelen onder één noemer, in 
consistente wetgeving, te behandelen; is van mening dat specifieke vragen 
afzonderlijk moeten worden behandeld in de sectorale richtlijnen; is van mening dat 
de aloude beginselen van consumentenrechten ook in de digitale wereld moeten 
worden toegepast, waar zij thans nauwelijks een rol spelen; pleit ervoor om in de 
context van de herziening van het consumentenacquis grotere inspanningen te 
leveren om de bescherming van de consument, met inbegrip van zijn privacy, te 
waarborgen;

Or. en

Amendement ingediend door Ieke van den Burg

Amendement 8
Paragraaf 3

3. benadrukt het feit dat de herziening van het consumentenacquis moet leiden tot een 
coherenter juridisch kader voor de rechten van de consument, ook op het gebied van 
e-handel; herinnert nog eens aan zijn voorkeur voor een gemengde benadering, dat 
wil zeggen een horizontaal instrument, inclusief definities en technische details, dat 
primair ten doel heeft om de coherentie van bestaande wetgeving te waarborgen en 
een hoog niveau van consumentenbescherming te bereiken en dat tevens de 
mogelijkheid biedt om de mazen in de wet te dichten door sectoroverschrijdende 
vraagstukken die bij alle richtlijnen spelen onder één noemer, in consistente 
wetgeving, te behandelen; is van mening dat specifieke vragen afzonderlijk moeten 
worden behandeld in de sectorale richtlijnen;

Or. en

Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 9
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. steunt, gezien het feit dat onzekerheden met betrekking tot 
consumentenovereenkomsten tot de grootste belemmeringen voor de ontwikkeling 
van een interne retailmarkt vormen, de Commissie in haar inspanningen om 
standaardovereenkomsten in te voeren die in alle lidstaten van de EU in gelijke 
mate gelden;
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Or. sk

Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 10
Paragraaf 3 ter (nieuw)

3 ter. benadrukt de belangrijke rol van consumentenorganisaties bij de verbetering van de 
consumentencultuur en adviseert de Commissie bij de formulering van het 
fundamentele wetgevingskader inzake consumentenbescherming een grotere plaats 
in te ruimen aan non-gouvernementele consumentenorganisaties die de stand van 
zaken rond de consumentenbescherming in de EU-lidstaten permanent volgen en de 
aangewezen instellingen zijn om – op basis van de werkelijke behoeften van de 
consumenten –te bepalen welke taken en doelstellingen op dit gebied moeten 
worden aangepakt;

Or. sk

Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 11
Paragraaf 3 quater (nieuw)

3 quater. beschouwt sterke, onafhankelijke consumentenorganisaties als de basis van elk 
doeltreffend consumentenbeleid; roept de Commissie derhalve op dergelijke 
organisaties financieel te steunen en de lidstaten aan te moedigen om financiële 
regels te ontwikkelen die erop zijn gericht een adequate en transparante 
financiering van consumentenorganisaties te bieden op basis van 
kwantificeerbare kwaliteitscriteria en op basis van de behaalde resultaten bij de 
verbetering van de consumentencultuur;

Or. sk

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 12
Paragraaf 4

4. juicht het voorstel toe om binnen de Commissie contactpersonen aan te stellen voor 
consumenten; spoort elk bevoegd directoraat-generaal aan om jaarverslagen te 
publiceren over hoe het consumentenbeleid geïntegreerd is op het terrein waarvoor het 
verantwoordelijk is;
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Or. en

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 13
Paragraaf 4

4. juicht het voorstel toe om binnen de Commissie contactpersonen aan te stellen voor 
consumenten; spoort elk directoraat-generaal aan om jaarverslagen te publiceren over 
hoe het consumentenbeleid geïntegreerd is op het terrein waarvoor het 
verantwoordelijk is; verzoekt de Commissie een mededeling te publiceren waarin zij 
de institutionele en praktische regelingen uit de doeken doet die zij voornemens is in 
te voeren om ervoor te zorgen dat het consumentenbeleid beter wordt geïntegreerd 
in alle beleidsterreinen;

Or. fr

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 14
Paragraaf 5

5. stelt zich op het standpunt dat geharmoniseerde consumentenbescherming 
(schrapping) in heel Europa goed is voor zowel consumenten als concurrerende 
producenten en verkopers; onderstreept het feit dat dit bedrijven zal stimuleren om 
goederen met een grotere duurzaamheid te produceren en te verkopen, hetgeen tot 
meer duurzame groei zal leiden; onderstreept het feit dat effectieve en verbeterde 
consumentenbescherming vereist is om tot een beter functionerende interne markt te 
komen;

Or. de

Amendement ingediend door Bilyana Ilieva Raeva

Amendement 15
Paragraaf 5

5. stelt zich op het standpunt dat doeltreffende consumentenbescherming en een effectief 
verhaalssysteem (schrapping) goed is voor zowel consumenten als concurrerende 
producenten en verkopers; onderstreept het feit dat dit bedrijven zal stimuleren om 
goederen met een grotere duurzaamheid te produceren en te verkopen, hetgeen tot 
meer duurzame groei zal leiden; onderstreept het feit dat effectieve en verbeterde 
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consumentenbescherming vereist is om tot een beter functionerende interne markt te 
komen;

Or. en

Amendement ingediend door Jacques Toubon

Amendement 16
Paragraaf 5

5. stelt zich op het standpunt dat een sterk consumentenbeschermingssysteem dat in 
heel Europa doeltreffend functioneert goed is voor zowel consumenten als 
concurrerende producenten en verkopers; onderstreept het feit dat dit bedrijven zal 
stimuleren om goederen met een grotere duurzaamheid te produceren en te verkopen, 
hetgeen tot meer duurzame groei zal leiden; onderstreept het feit dat effectieve en 
verbeterde consumentenbescherming vereist is om tot een beter functionerende interne 
markt te komen;

Or. fr

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 17
Paragraaf 6

6. roept op tot maatregelen die ervoor zorgen dat de 27 nationale minimarkten in de EU 
ook echt tot de grootste retailmarkt ter wereld zullen worden getransformeerd; stelt 
zich op het standpunt dat dit vereist dat burgers zich even veilig voelen wanneer ze via 
het Internet winkelen als in de winkel om de hoek, en dat kleine en middelgrote 
bedrijven (KMO’s) overal in de interne markt op dezelfde eenvoudige regels kunnen 
vertrouwen; roept de Commissie op om na te denken over manieren om het klimaat 
voor KMO’s te verbeteren opdat zij ertoe kunnen worden gestimuleerd het niveau 
van hun handel en verkoop in de gehele EU te verhogen;

Or. en
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Amendement ingediend door Jacques Toubon

Amendement 18
Paragraaf 6

6. roept op tot maatregelen die ervoor zorgen dat de 27 nationale markten in de EU ook 
echt tot de grootste retailmarkt ter wereld zullen worden getransformeerd; stelt zich op 
het standpunt dat dit vereist dat burgers zich even veilig voelen wanneer ze via het 
Internet winkelen als in de winkel om de hoek, en dat kleine en middelgrote bedrijven 
(KMO’s) overal in de interne markt op dezelfde eenvoudige regels kunnen 
vertrouwen; roept de Commissie op om na te denken over manieren om KMO’s beter 
te beschermen, met name door middel van een “wet inzake kleine ondernemingen”;

Or. fr

Amendement ingediend door Stefano Zappalà en Guido Podestà

Amendement 19
Paragraaf 7

7. benadrukt dat Europese normen voor het consumentenbeleid en 
zelfreguleringsinitiatieven als referentiekader moeten dienen voor wereldwijde 
normen of beste praktijken en verwelkomt het feit dat Europa een trendsetter is, die 
zijn ‘zachte macht’ gebruikt om de rechten van de consument wereldwijd te 
verbeteren;

Or. it

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 20
Paragraaf 8

8. moedigt de Commissie aan om zich krachtig te blijven inzetten voor de rechten van 
de consument op het gebied van de productveiligheid door te waarborgen dat de 
intregriteit van de CE-markering niet wordt aangetast, en door het markttoezicht, 
onder gebruikmaking van het RAPEX-waarschuwingssysteem, te verbeteren 
middels de uitwisseling van beste praktijken voor markttoezicht tussen de lidstaten; 
verzoekt de Commissie om er samen met de lidstaten voor te zorgen dat de bestaande 
wetgeving naar behoren ten uitvoer wordt gelegd en volledig wordt gehandhaafd 
door de lidstaten, en verzoekt haar te kijken wat de mogelijkheden zijn om Richtlijn 
2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake 
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algemene productveiligheid1 (‘de richtlijn algemene productveiligheid’) te herzien;

Or. en

Amendement ingediend door Bilyana Ilieva Raeva

Amendement 21
Paragraaf 8

8. moedigt de Commissie aan om de rechten van de consument op het gebied van de 
productveiligheid te blijven verbeteren door het markttoezicht te verbeteren, 
CE-markering meer inhoudelijke betekenis te geven en te kijken wat de 
mogelijkheden zijn om Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid2 (‘de richtlijn algemene 
productveiligheid’) te herzien; herinnert eraan dat het gevaar bestaat dat de CE-
markering verkeerdelijk als onafhankelijk veiligheids- of kwaliteitskeurmerk en/of 
als oorsprongsaanduiding wordt beschouwd;

Or. en

Amendement ingediend door Ieke van den Burg

Amendement 22
Paragraaf 8

8. moedigt de Commissie aan om de rechten van de consument op het gebied van de 
productveiligheid te blijven verbeteren door het markttoezicht te verbeteren, de 
CE-markering te herzien teneinde foute interpretaties van die markering te 
voorkomen en te kijken wat de mogelijkheden zijn om Richtlijn 2001/95/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene 
productveiligheid3 (‘de richtlijn algemene productveiligheid’) te herzien;

Or. en

                                               
1 PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4.
2 PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4.
3 PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4.
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Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 23
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. is verheugd over de inspanningen van de Commissie ter versterking van de 
samenwerking inzake productveiligheid op internationaal niveau, met name met de 
autoriteiten van China en de VS; merkt op dat een aanhoudende dialoog en 
informatie-uitwisseling over productveiligheid in het belang van alle partijen is en 
van cruciale betekenis is voor het vergroten van het consumentenvertrouwen; dringt 
er bij de Commissie op aan regelmatig verslag te doen aan het Europees Parlement;

Or. en

Amendement ingediend door Anna Hedh

Amendement 24
Paragraaf 8 ter (nieuw)

8 ter. roept de Commissie op haar consumentenbeleid duidelijker en sterker vanuit een 
duurzaamheidsoptiek te benaderen en te onderzoeken hoe consumenten en 
producenten ertoe kunnen worden aangezet en hoe het hun gemakkelijker kan 
worden gemaakt om meer rekening te houden met het duurzaamheidsaspect;

Or. sv

Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 25
Paragraaf 8 quater (nieuw)

8 quater. roept de Commissie nauwlettender op het consumentenbeleid van de lidstaten 
toe te zien teneinde te waarborgen dat iedere consument in de gelegenheid wordt 
gesteld overal in de EU in te kopen en in alle lidstaten in dezelfde mate wordt 
beschermd;

Or. sk
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Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 26
Paragraaf 9

9. (schrapping) vraagt (schrapping) om meer aandacht voor het daadwerkelijke 
consumentengedrag; stelt zich op het standpunt dat niet van de aanname kan worden 
uitgegaan dat het koopgedrag van consumenten altijd rationeel is of dat zij in het 
geval van problemen volledig op de hoogte zijn van hun rechten; herinnert aan de 
onlangs goedgekeurde begrotingspost, voorgesteld door het Europees Parlement, voor 
een pilotproject dat er inter alia op is gericht een consumentendatabank te 
ontwikkelen en enquêtes en interviews te houden, en een vergelijking te maken van 
hetgeen er in de lidstaten is bereikt; juicht het werk van de Commissie toe om een 
scorebord voor consumentenbeleid in te stellen dat inter alia een verbeterd inzicht zal 
opleveren in prijsstructuren en consumentengedrag en consumententevredenheid;

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Lambsdorff

Amendement 27
Paragraaf 9

9. stelt zich op het standpunt dat in de regel van de aanname kan worden uitgegaan dat 
consumenten (schrapping) rationeel handelen voorafgaand aan een aankoop, waarbij 
een voorbehoud moet worden gemaakt voor kinderen en kwetsbare volwassenen; 
vraagt daarom om meer aandacht voor het daadwerkelijke consumentengedrag; 
herinnert aan de onlangs goedgekeurde begrotingspost, voorgesteld door het Europees 
Parlement, voor een pilotproject dat er inter alia op is gericht een 
consumentendatabank te ontwikkelen en enquêtes en interviews te houden, en een 
vergelijking te maken van hetgeen er in de lidstaten is bereikt; juicht het werk van de 
Commissie toe om een scorebord voor consumentenbeleid in te stellen dat inter alia
een verbeterd inzicht zal opleveren in prijsstructuren en consumentengedrag en 
consumententevredenheid;

Or. en

Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 28
Paragraaf 9

9. stelt zich op het standpunt dat de problemen waarmee consumenten het vaakst 
worden geconfronteerd, moeten worden opgelost; herinnert aan de onlangs 
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goedgekeurde begrotingspost, voorgesteld door het Europees Parlement, voor een 
pilotproject dat er inter alia op is gericht een consumentendatabank te ontwikkelen en 
enquêtes en interviews te houden, en een vergelijking te maken van hetgeen er in de 
lidstaten is bereikt; juicht het werk van de Commissie toe om een scorebord voor 
consumentenbeleid in te stellen dat inter alia een verbeterd inzicht zal opleveren in 
prijsstructuren en consumentengedrag en consumententevredenheid;

Or. sk

Amendement ingediend door Stefano Zappalà en Guido Podestà

Amendement 29
Paragraaf 9

9. stelt zich op het standpunt dat niet van de aanname kan worden uitgegaan dat 
consumenten altijd rationeel handelen voorafgaand aan een aankoop en ook niet dat ze 
in geval van problemen om een schadeloosstelling vragen; vraagt daarom om meer 
aandacht voor het daadwerkelijke consumentengedrag; herinnert aan de onlangs 
goedgekeurde begrotingspost, voorgesteld door het Europees Parlement, voor een 
pilotproject dat er inter alia op is gericht een consumentendatabank te ontwikkelen en 
enquêtes en interviews te houden, en een vergelijking te maken van hetgeen er in de 
lidstaten is bereikt; juicht het werk van de Commissie toe om een scorebord voor 
consumentenbeleid in te stellen dat inter alia een verbeterd inzicht zal opleveren in 
prijsstructuren en consumentengedrag en consumententevredenheid; is evenwel van 
oordeel dat het model van de ‘rationele consument’ moet dienen als referentiemodel 
voor de analyse van consumentengedrag en –keuzes;

Or. it

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 30
Paragraaf 9 bis (nieuw)

9 bis. stelt zich op het standpunt dat er bijzondere aandacht aan moet worden besteed de 
consumenten van de nodige vaardigheden en instrumenten te voorzien om hun 
vertrouwen in de digitale wereld te kunnen vergroten;

Or. en
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Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 31
Paragraaf 11

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Lambsdorff

Amendement 32
Paragraaf 11

11. stelt zich op het standpunt dat consumentenbescherming een integraal onderdeel moet 
vormen van het proces van de planning en het ontwerp van producten en diensten 
door de industrie en dat het van essentieel belang is om marktveranderingen te 
onderzoeken; (schrapping)

Or. en

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 33
Paragraaf 12

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 34
Paragraaf 13

Schrappen

Or. en
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Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 35
Paragraaf 14

14. roept op tot maatregelen die de dialoog tussen consumenten en het bedrijfsleven op 
EU-niveau verbeteren; stelt zich op het standpunt dat een goede dialoog, met inbegrip 
van een uitwisseling van de beste praktijken, de problemen op de interne markt zou 
kunnen verminderen; spreekt zijn steun uit voor initiatieven die erop zijn gericht de 
participatie van belanghebbenden bij het consumentenbeleid in het 
raadplegingsproces en de beleidsvorming aan te moedigen; is verheugd over 
inspanningen die erop doelen de consumentenbescherming en het 
consumentenbewustzijn in nieuwere lidstaten te versterken; benadrukt het belang 
van een voortzetting van de steun aan consumentenorganisaties in de EU, met name 
in nieuwere lidstaten; 

Or. en

Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 36
Paragraaf 14

14. roept op tot maatregelen die de dialoog tussen alle schakels van de handelsketen 
(producenten – handelaren – consumenten) op EU-niveau verbeteren; stelt zich op 
het standpunt dat een goede dialoog, met inbegrip van een uitwisseling van de beste 
praktijken, de problemen op de interne markt zou kunnen verminderen;

Or. sk

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 37
Paragraaf 14

14. roept op tot maatregelen die de coördinatie tussen 
consumentenbeschermingsorganisaties en het bedrijfsleven op EU-niveau 
verbeteren; stelt zich op het standpunt dat een goede dialoog, met inbegrip van een 
uitwisseling van de beste praktijken, de problemen op de interne markt zou kunnen 
verminderen;

Or. fr
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Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 38
Paragraaf 15

15. onderstreept het feit dat de ontwikkeling van een consumentencultuur wordt 
bevorderd door de systematische opvoeding van consumenten met betrekking tot
hun rechten en de uitoefening daarvan; meent dat de EU en de lidstaten daarom
meer moeten investeren in voorlichtings- en opvoedingscampagnes voor de 
consument; is van mening dat consumentenopvoeding al op de basisschool moet 
beginnen; beveelt aan consumentenopvoeding op te nemen in de leerplannen van de 
scholen;

Or. sk

Amendement ingediend door Ieke van den Burg

Amendement 39
Paragraaf 15

15. onderstreept het feit dat de EU en de lidstaten meer moeten investeren in 
voorlichtings- en opvoedingscampagnes voor de consument die de juiste 
boodschappen overbrengen aan de juiste consumentengroepen; is van mening dat 
consumentenopvoeding al op de basisschool moet beginnen; benadrukt dat een 
dergelijke opvoeding een integraal onderdeel dient te zijn van levenslang leren; is 
echter van mening dat consumentenopvoeding op zichzelf niet volstaat, maar moet 
worden aangevuld door doeltreffende regelgeving en verhaalsmogelijkheden, 
aangezien dergelijke opvoeding geen vervanging kan vormen voor doeltreffende 
bescherming en schadeloosstelling;

Or. en

Amendement ingediend door Bilyana Ilieva Raeva

Amendement 40
Paragraaf 15

15. onderstreept het feit dat de EU, de lidstaten en alle belanghebbenden meer moeten 
investeren in voorlichtings- en opvoedingscampagnes voor de consument die de juiste 
boodschappen overbrengen aan de juiste consumentengroepen; is van mening dat 
consumentenopvoeding al op de basisschool moet beginnen; benadrukt dat een 
dergelijke opvoeding een integraal onderdeel dient te zijn van levenslang leren;
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Or. en

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 41
Paragraaf 15

15. onderstreept het feit dat de EU en de lidstaten meer moeten investeren in 
voorlichtingscampagnes, met name voor kwetsbare groepen, en in de voorlichting 
van handelaren en dienstverleners, teneinde te waarborgen dat zij op de hoogte zijn 
van het Gemeenschapsrecht, evenals in opvoedingscampagnes voor de consument; is 
van mening dat consumentenopvoeding al op de basisschool moet beginnen; 
benadrukt dat een dergelijke opvoeding een integraal onderdeel dient te zijn van 
levenslang leren;

Or. fr

Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 42
Paragraaf 15 bis (nieuw)

15 bis. benadrukt het feit dat consumentenopvoeding een onderdeel van levenslang leren 
moet vormen en beveelt aan nieuwe technologieën (met name het internet) te 
gebruiken voor de voorlichting van de consument;

Or. sk

Amendement ingediend door Ieke van den Burg

Amendement 43
Paragraaf 15 ter (nieuw)

15 ter. is van oordeel dat er op het gebied van financiële, bank- en verzekeringsproducten 
bijzonder op moet worden gelet dat de consumentenbescherming, de naleving van de 
“ken-uw-cliënt”-regel en een geïnformeerde keuze na de voltooiing van de interne 
markt voor financiële diensten gewaarborgd blijven; beklemtoont dat financiële, 
bank- en verzekeringsproducten uiterst complex zijn en dat in dezen 
consumentenopvoeding nodig is;

Or. en
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Amendement ingediend door Ieke van den Burg

Amendement 44
Paragraaf 16

16. is van mening dat er bij het ontwerpen van consumentenbeleid meer nadruk moet 
worden gelegd op de speciale behoeften van kwetsbare groepen, zoals ouderen en 
kinderen, en dat er rekening moet worden gehouden met demografische 
ontwikkelingen; (schrapping)

Or. en

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 45
Paragraaf 16

16. is van mening dat er meer nadruk moet worden gelegd op de speciale behoeften van 
kwetsbare groepen bij het ontwerpen van consumentenbeleid en dat er rekening moet 
worden gehouden met demografische ontwikkelingen; verzoekt om speciale aandacht 
voor de behoeften van ouderen, personen met een handicap en jongeren;

Or. en

Amendement ingediend door Marianne Thyssen

Amendement 46
Paragraaf 16

16. is van mening dat er meer nadruk moet worden gelegd op de speciale behoeften van 
kwetsbare groepen bij het ontwerpen van consumentenbeleid en dat er rekening moet 
worden gehouden met demografische ontwikkelingen; verzoekt om speciale aandacht 
voor de behoeften van ouderen en mensen met een visuele handicap;

Or. nl
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Amendement ingediend door Gisela Kallenbach en Heide Rühle

Amendement 47
Paragraaf 17

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Gisela Kallenbach en Heide Rühle

Amendement 48
Paragraaf 18

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 49
Paragraaf 18

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Giovanna Corda en Mia De Vits

Amendement 50
Paragraaf 18

Schrappen

Or. en
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Amendement ingediend door Lasse Lehtinen

Amendement 51
Paragraaf 18

18. stelt zich op het standpunt dat diensten over het algemeen aan even hoge 
veiligheidsnormen moeten voldoen als producten die onder de richtlijn inzake 
algemene productveiligheid vallen; dringt er bij de Commissie op aan de 
mogelijkheid van toekomstige initiatieven op dit gebied verder te onderzoeken

Or. en

Amendement ingediend door Bilyana Ilieva Raeva

Amendement 52
Paragraaf 18

18. stelt zich op het standpunt dat zowel particuliere diensten als diensten van algemeen 
belang door aparte instrumenten geregeld moeten worden om de veiligheid en het 
vertrouwen in de dienstensector en met name in grensoverschrijdende 
dienstentransacties te vergroten;

Or. en

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 53
Paragraaf 19

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Gisela Kallenbach en Heide Rühle

Amendement 54
Paragraaf 19

Schrappen

Or. en
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Amendement ingediend door Alexander Lambsdorff

Amendement 55
Paragraaf 19

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Jacques Toubon

Amendement 56
Paragraaf 19

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 57
Paragraaf 19

19. stelt zich op het standpunt dat er meer aandacht moet komen voor het oplossen van 
juridische onzekerheden die te maken hebben met diensten van algemeen belang, in 
overeenstemming met het nieuwe protocol betreffende diensten van algemeen 
belang dat zal voortvloeien uit het Verdrag van Lissabon;

Or. fr

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 58
Paragraaf 20

Schrappen

Or. en
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Amendement ingediend door Gisela Kallenbach en Heide Rühle

Amendement 59
Paragraaf 20

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Lambsdorff

Amendement 60
Paragraaf 20

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Marianne Thyssen

Amendement 61
Paragraaf 20

20. onderstreept de noodzaak om, naast adequate en effectieve maatregelen ter 
bescherming van de consument, te zorgen voor een goede communicatie hierover, 
zodat de consument duidelijk wordt gemaakt in welk opzicht hij aanspraak kan 
maken op wetgeving in de interne markt, en andere wetgeving in zijn voordeel;

Or. nl

Amendement ingediend door Giovanna Corda en Mia De Vits

Amendement 62
Paragraaf 20

20. onderstreept het feit dat adequate consumentenbescherming noodzakelijk is inter alia
met betrekking tot de posterijen, en de (schrapping) energie-, vervoer- en 
telecommunicatiesector; onderstreept het feit dat de liberalisering van de betreffende 
sectoren altijd moet leiden tot concrete verbeteringen voor de consument;
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Or. fr

Amendement ingediend door Lasse Lehtinen

Amendement 63
Paragraaf 20

20. onderstreept het feit dat een hoge mate van consumentenbescherming noodzakelijk is 
inter alia met betrekking tot de posterijen, en de (schrapping) energie- en 
telecommunicatiesector; onderstreept het feit dat de liberalisering van de betreffende 
sectoren altijd moet leiden tot concrete verbeteringen voor de consument;

Or. en

Amendement ingediend door Ieke van den Burg

Amendement 64
Paragraaf 20

20. onderstreept het feit dat een hoge mate van consumentenbescherming noodzakelijk is 
inter alia met betrekking tot de posterijen, en de (schrapping) energie- en 
telecommunicatiesector; onderstreept het feit dat de liberalisering van de betreffende 
sectoren altijd moet leiden tot concrete verbeteringen voor de consument;

Or. en

Amendement ingediend door Barbara Weiler

Amendement 65
Paragraaf 20

20. onderstreept het feit dat adequate en sterke consumentenbescherming noodzakelijk is 
inter alia met betrekking tot de posterijen, en de (schrapping) energie- en 
telecommunicatiesector; onderstreept het feit dat de liberalisering van de betreffende 
sectoren altijd moet leiden tot concrete verbeteringen voor de consument;

Or. de
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Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 66
Paragraaf 20

20. onderstreept het feit dat adequate consumentenbescherming noodzakelijk is inter alia
met betrekking tot de posterijen, en de water-, energie- en telecommunicatiesector; 
onderstreept het feit dat de liberalisering van de betreffende sectoren altijd moet leiden 
tot concrete verbeteringen voor de consument qua prijs, keuze, kwaliteit, 
toegankelijkheid en veiligheid;

Or. fr

Amendement ingediend door Gisela Kallenbach en Heide Rühle

Amendement 67
Paragraaf 21

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 68
Paragraaf 21

21. stelt zich op het standpunt dat verdere actie nodig is op het gebied van de financiële 
retaildiensten; juicht de intentie van de Commissie toe om initiatieven te lanceren om 
de keuze en mobiliteit van de consument binnen de interne markt te verbeteren; 
(schrapping)

Or. en

Amendement ingediend door Stefano Zappalà en Guido Podestà

Amendement 69
Paragraaf 21

21. stelt zich op het standpunt dat verdere actie nodig is op het gebied van de financiële 
retaildiensten; juicht de intentie van de Commissie toe om initiatieven te lanceren om 
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de keuze en mobiliteit van de consument binnen de interne markt te verbeteren; 
(schrapping)

Or. it

Amendement ingediend door Ieke van den Burg

Amendement 70
Paragraaf 21

21. stelt zich op het standpunt dat verdere actie nodig is op het gebied van de financiële 
retaildiensten; juicht de intentie van de Commissie toe om initiatieven te lanceren om 
de keuze en mobiliteit van de consument binnen de interne markt te verbeteren; roept 
de Commissie op onderzoek te doen naar de mogelijke dominante marktpositie van 
financiële instellingen als banken en verzekeringsmaatschappijen;

Or. en

Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 71
Paragraaf 21 bis (nieuw)

21 bis. pleit voor een betere communicatie tussen consumenten- en 
ondernemersorganisaties teneinde op klachten van consumenten te kunnen 
anticiperen en hiervoor vervolgens een buitengerechtelijke oplossing te vinden;

Or. sk

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 72
Paragraaf 22

22. juicht toe dat de strategie gericht is op betere handhaving en verhaalsmogelijkheden; 
stelt zich op het standpunt dat handhaving en verhaalsmogelijkheden belangrijke 
factoren zijn om consumentenvertrouwen in de interne markt op te bouwen; pleit voor 
een verdere uitwerking van dit vraagstuk;

Or. de
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Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 73
Paragraaf 22

22. juicht toe dat de strategie gericht is op betere handhaving en verhaalsmogelijkheden; 
stelt zich op het standpunt dat het scheppen van vertrouwen bij de consument de 
belangrijkste factor is om (schrapping) de interne markt voor consumptiegoederen en 
diensten te kunnen voltooien; pleit voor een verdere uitwerking van dit vraagstuk;

Or. en

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 74
Paragraaf 23

23. stelt zich op het standpunt dat geschillen tussen consumenten en economische 
actoren primair buiten de rechtbank om moeten worden geregeld, aangezien 
oplossingen die via niet-juridische verhaalsmiddelen worden bereikt vaak sneller en 
tegen lagere kosten tot stand komen; dit standpunt onderstreept de behoefte aan een 
versterking van de Europese consumentencentra (ECC’s) en SOLVIT en vraagt om 
meer financiële middelen voor hun netwerk; herinnert eraan dat de lidstaten kunnen 
bepalen dat de partij die voornemens is een verbodsactie in te stellen, voorafgaand 
overleg moet voeren met de andere partij, teneinde deze de mogelijkheid te geven die 
inbreuk te staken;

Or. en

Amendement ingediend door Béatrice Patrie

Amendement 75
Paragraaf 23

23. stelt zich op het standpunt dat geschillen primair buiten de rechtbank om moeten 
worden geregeld, aangezien oplossingen die via niet-juridische verhaalsmiddelen 
worden bereikt vaak sneller en tegen lagere kosten tot stand komen; dit standpunt 
onderstreept de behoefte aan een versterking van de Europese consumentencentra 
(ECC’s) en SOLVIT en vraagt om meer financiële middelen voor de Europese 
consumentencentra;
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Or. fr

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 76
Paragraaf 23

23. stelt zich op het standpunt dat geschillen primair buiten de rechtbank om moeten 
worden geregeld, aangezien oplossingen die via niet-juridische verhaalsmiddelen 
worden bereikt vaak sneller en tegen lagere kosten tot stand komen; dit standpunt 
onderstreept de behoefte aan een versterking van de Europese consumentencentra 
(ECC’s) en SOLVIT en vraagt om meer financiële middelen voor hun netwerk;
verzoekt de Commissie bindende arbitragewetten voor te stellen;

Or. fr

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 77
Paragraaf 24

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Marianne Thyssen

Amendement 78
Paragraaf 24

Schrappen

Or. nl

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 79
Paragraaf 24

24. constateert dat een aantal lidstaten in verschillende sectoren over ombudsmannen 
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beschikken die consumenten helpen bij de omgang met economische actoren; meent 
dat de Commissie deze benaderingen van de verschillende landen zou kunnen 
onderzoeken;

Or. en

Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 80
Paragraaf 25

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 81
Paragraaf 25

25. merkt op dat er in enkele maar niet alle lidstaten reeds elementen van een specifiek 
verhaalssysteem voor consumenten bestaan, zoals gezamenlijke en collectieve 
procedures, rechtsvorderingen ter bescherming van collectieve belangen, 
proefprocessen en procedures voor inbeslagneming van wederrechtelijk gemaakte 
winsten; wijst op het feit dat consumenten in dezen in grensoverschrijdende gevallen 
met uiteenlopende wettelijke regelingen kunnen worden geconfronteerd; wijst er in 
dit verband op dat het optreden van de EU volgens artikel 3 B van het Verdrag niet 
verder mag gaan dan wat nodig is om de doelstellingen van het Verdrag te 
verwezenlijken; is in overeenstemming met dit artikel van mening dat zoveel 
mogelijk rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van de 
nationale stelsels van rechtsregels door de keuze tussen verschillende opties van 
gelijke werking aan de lidstaten over te laten;

Or. en

Amendement ingediend door Andreas Schwab

Amendement 82
Paragraaf 25

25. merkt op dat er in enkele (schrapping) lidstaten uiteenlopende benaderingen met 
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betrekking tot de handhaving van voorschriften inzake consumentenbescherming 
bestaan, zoals proefprocessen en door consumentenorganisaties ingestelde 
rechtsvorderingen; is sceptisch ten aanzien van vormen van collectieve handhaving 
en stelt voor om te onderzoeken welke ervaringen de lidstaten met hun instrumenten 
op dit gebied opdoen, alvorens een Europees initiatief te starten;

Or. de

Amendement ingediend door Kurt Lechner

Amendement 83
Paragraaf 25

25. merkt op dat er in enkele maar niet alle lidstaten enkele instrumenten voor collectief 
verhaal bestaan en dat de effecten van deze instrumenten op de industrie en de 
consumenten kunnen worden bestudeerd en met elkaar kunnen worden vergeleken;

Or. de

Amendement ingediend door Bilyana Ilieva Raeva

Amendement 84
Paragraaf 25

25. merkt op dat er in enkele maar niet alle lidstaten reeds een collectief verhaalssysteem 
bestaat; neemt kennis van het feit dat consumenten in dit opzicht niet gelijk worden 
behandeld in de EU; wijst erop dat in twaalf lidstaten reeds nationale mechanismen 
van kracht zijn die het consumenten mogelijk maken om in eigen land collectieve 
vorderingen in te stellen;

Or. en

Amendement ingediend door Jacques Toubon

Amendement 85
Paragraaf 25

25. merkt op dat er in enkele maar niet alle lidstaten reeds een collectief verhaalssysteem 
bestaat; verzoekt de Commissie derhalve een studie te komen over de mogelijkheid 
van Europese collectieve rechtsvordering, alvorens enige maatregelen op Europees 
niveau te overwegen; neemt kennis van het feit dat consumenten in dit opzicht niet 
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gelijk worden behandeld in de EU;

Or. fr

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 86
Paragraaf 25 bis (nieuw)

25 bis. herinnert eraan dat Richtlijn 98/27/EC betreffende het doen staken van inbreuken 
in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen1 reeds is gericht op 
de bescherming van de collectieve belangen van consumenten; onderstreept dat deze 
richtlijn onder andere consumentenorganisaties het recht geeft vorderingen in te 
stellen tot het staken van inbreuken; vraagt de Commissie een verslag voor te leggen 
aan het Parlement en de Raad waarin, uitgesplitst naar de verschillende lidstaten, 
wordt aangegeven hoeveel procedures door consumentenorganisaties en andere 
bevoegde entiteiten sedert de inwerkingtreding van die richtlijn aanhangig zijn 
gemaakt, waarin deze zaken worden onderzocht met betrekking tot de toepassing 
van de wetgeving inzake consumentenbescherming en waarin wordt geëvalueerd in 
hoeverre en waarom deze richtlijn al dan niet tot de verwachte verbeteringen heeft 
geleid voor de bescherming van de collectieve belangen van consumenten;

Or. en

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 87
Paragraaf 25 ter (nieuw)

25 ter. is van oordeel dat, alvorens over wetgeving op Europees niveau na te denken, een 
grondig onderzoek moet worden uitgevoerd naar eventuele bestaande problemen en 
de verwachte voordelen voor de consument; is in dit verband van mening dat daarbij 
bijzondere aandacht moet uitgaan naar bijvoorbeeld groepsprocedures en 
grensoverschrijdende problemen;

Or. en

                                               
1 PB L 166/51 van 11 juni 1998.
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Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 88
Paragraaf 25 quater (nieuw)

25 quater. is van oordeel dat er in een aantal lidstaten sprake is van grondwettelijke 
beperkingen die in aanmerking moeten worden genomen wanneer het erom 
gaat een Europees stelsel voor consumentenbescherming te ontwikkelen; is 
voorts van mening dat artikel 6 van het Europees Handvest van de grondrechten 
volledig in acht dient te worden genomen; verzoekt de Commissie een verslag 
voor te leggen aan het Parlement en de Raad over de vraag hoe in dit verband 
het nodige evenwicht kan worden bereikt tussen de rechten van consumenten, 
hun organisaties en economische actoren;

Or. en

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 89
Paragraaf 25 quinquies (nieuw)

25 quinquies. onderstreept het belang van overheidsinstanties voor het waarborgen van 
eerlijke handelspraktijken en bij de bestrijding van oneerlijke 
handelspraktijken; benadrukt dat boetes alleen door overheidsinstanties 
kunnen worden opgelegd en dat betalingen van boetes ten goede komen aan 
de begroting van de desbetreffende lidstaat; is van oordeel dat een 
verhaalssysteem voor consumenten niet mag worden beschouwd als middel 
om de rol van overheidsinstanties bij het waarborgen van de naleving van de 
consumentenwetgeving in te perken;

Or. en

Amendement ingediend door Andreas Schwab

Amendement 90
Paragraaf 25 sexies (nieuw)

25 sexies. uit bovendien zijn twijfels over de wetgevingsbevoegdheid van de EU op het 
gebied van het procesrecht;

Or. de
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Amendement ingediend door Othmar Karas

Amendement 91
Paragraaf 26

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Kurt Lechner

Amendement 92
Paragraaf 26

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Jacques Toubon

Amendement 93
Paragraaf 26

Schrappen

Or. fr

Amendement ingediend door Alexander Lambsdorff

Amendement 94
Paragraaf 26

26. verzoekt de Commissie een diepgaande studie te presenteren over rechtsvorderingen 
in het belang van consumenten die door een consumentenombudsman of een 
andere bevoegde autoriteit worden ingesteld; onderstreept het feit dat elk Europees 
verhaalssysteem voor consumenten anders moet zijn dan het Amerikaanse class 
action-systeem en dat claims altijd verband moeten houden met de feitelijke schade;

Or. en
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Amendement ingediend door Marianne Thyssen

Amendement 95
Paragraaf 26

26. onderstreept dat de Commissie recent een studie bestelde waarin zij de bescherming 
van consumenten in lidstaten waar een collectief verhaalssysteem bestaat, 
onderzoekt en waarin tevens zal worden nagegaan in hoeverre verschillen in
wetgeving van nationale lidstaten inzake groepsvordering, een belemmering vormen 
voor de interne markt; is van oordeel dat het aangewezen is de resultaten van deze 
studie af te wachten vooraleer er keuzes gemaakt worden zowel wat betreft het 
principe van het invoeren van een Europees collectief verhaalssysteem als wat 
betreft de aard ervan;

Or. nl

Amendement ingediend door Andreas Schwab

Amendement 96
Paragraaf 26

26. spoort de Commissie aan om op basis van de ervaringen van de lidstaten te 
onderzoeken of een collectief verhaalssysteem de moeite waard zou zijn; onderstreept 
het feit dat een mogelijk Europese systeem anders moet zijn dan het Amerikaanse 
class action-systeem, dat claims altijd verband moeten houden met de feitelijke 
schade, dat schadevergoeding altijd moet worden betaald aan de benadeelden en dat 
de rechtsgevolgen van beslissingen in desbetreffende procedures beperkt moeten 
blijven tot de partijen bij de procedure; onderstreept het feit dat een collectief 
verhaalssysteem in geen geval ten doel heeft om consumenten nieuwe rechten te 
geven, maar puur een nieuw middel dient te zijn om toe te zien op de naleving van 
bestaande rechten; stelt zich op het standpunt dat het systeem een flinke reikwijdte 
moet hebben, eenvoudig toegankelijk moet zijn en gebaseerd moet zijn op een juist 
evenwicht tussen informatieverstrekking en vertrouwelijkheid, waarbij moet worden 
gewaarborgd dat er geen dubbele lasten voor ondernemingen ontstaan wanneer 
inbreuken tegelijkertijd ook tot sancties van de overheid kunnen leiden;

Or. de

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 97
Paragraaf 26

26. roept de Commissie op om een diepgaande studie over rechtsvorderingen in het 
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belang van consumenten te presenteren, of die nu komen van een ombudsman voor 
consumenten of een andere relevante instantie van de lidstaten; onderstreept het feit 
dat elk verhaalssysteem voor consumenten anders moet zijn dan het Amerikaanse 
class action-systeem en dat claims altijd verband moeten houden met de feitelijke 
schade, dat wil zeggen dat de door de individuele consument geleden schade moet 
worden vergoed; onderstreept het feit dat een collectief verhaalssysteem niet ten doel 
heeft om consumenten nieuwe rechten te geven, maar puur een nieuw middel is om 
toe te zien op de naleving van bestaande rechten; onderstreept dat ervoor moet 
worden gezorgd dat derden in geen geval, op directe noch op indirecte wijze, van een 
dergelijk verhaalssysteem profiteren in een mate die algemeen aanvaarde 
vertegenwoordigingskosten te buiten gaat;

Or. en

Amendement ingediend door Bert Doorn

Amendement 98
Paragraaf 26

26. is verheugd over de toezegging van de Commissie om een gedetailleerde studie over 
collectieve verhaalsmogelijkheden op te stellen op basis van de ervaringen van de 
lidstaten; verzoekt de Commissie om in het kader van deze studie te evalueren of 
verdere maatregelen op EU-niveau nodig zijn, indachtig het feit dat het Europese 
systeem anders moet zijn dan het Amerikaanse class action-systeem en dat claims 
altijd verband moeten houden met de feitelijke schade; benadrukt dat een zinvolle en 
op feiten gebaseerde discussie over een collectieve verhaalssysteem alleen mogelijk 
is na een dergelijke informatievergaring; onderstreept het feit dat een collectief 
verhaalssysteem niet ten doel heeft om consumenten nieuwe rechten te geven, maar 
puur een nieuw middel is om toe te zien op de naleving van bestaande rechten; 
(schrapping)

Or. en

Amendement ingediend door Gisela Kallenbach en Heide Rühle

Amendement 99
Paragraaf 26

26. spoort de Commissie aan om initiatieven voor een collectief verhaalssysteem te 
presenteren, op basis van de resultaten van haar studies en haar onderzoek met 
betrekking tot deze kwestie;

Or. en
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Amendement ingediend door Lasse Lehtinen

Amendement 100
Paragraaf 26

26. spoort de Commissie aan om, rekening houdend met de verschillende rechtsstelsels 
van de lidstaten, initiatieven voor een collectief verhaalssysteem te presenteren, of die 
nu komen van een ombudsman voor consumenten of een andere relevante 
overheidsinstantie; onderstreept het feit dat het Europese systeem anders moet zijn dan 
het Amerikaanse class action-systeem en dat claims altijd verband moeten houden met 
de feitelijke schade; onderstreept het feit dat een collectief verhaalssysteem niet ten 
doel heeft om consumenten nieuwe rechten te geven, maar puur een nieuw middel is 
om toe te zien op de naleving van bestaande rechten; stelt zich op het standpunt dat het 
systeem een flinke reikwijdte moet hebben, eenvoudig toegankelijk moet zijn en 
gebaseerd moet zijn op een juist evenwicht tussen informatieverstrekking en 
vertrouwelijkheid;

Or. en

Amendement ingediend door Béatrice Patrie

Amendement 101
Paragraaf 26

26. spoort de Commissie aan om initiatieven voor een collectief verhaalssysteem te 
presenteren, of die nu komen van een ombudsmanachtige, met consumentenzaken 
belaste overheidsinstantie of een andere relevante overheidsinstantie; onderstreept het 
feit dat het Europese systeem anders moet zijn dan het Amerikaanse class action-
systeem en dat claims altijd verband moeten houden met de feitelijke schade; 
onderstreept het feit dat een collectief verhaalssysteem niet ten doel heeft om 
consumenten nieuwe rechten te geven, maar puur een nieuw middel is om toe te zien 
op de naleving van bestaande rechten; stelt zich op het standpunt dat het systeem een 
flinke reikwijdte moet hebben, eenvoudig toegankelijk moet zijn en gebaseerd moet 
zijn op een juist evenwicht tussen informatieverstrekking en vertrouwelijkheid;

Or. fr



AM\706082NL.doc 35/37 PE400.643v01-00

NL

Amendement ingediend door Ieke van den Burg

Amendement 102
Paragraaf 26

26. spoort de Commissie aan om initiatieven voor een collectief verhaalssysteem te 
presenteren, of die nu komen van een ombudsman voor consumenten, 
belangenbehartigingsorganisaties voor consumenten of een andere relevante 
overheidsinstantie of organisatie; onderstreept het feit dat het Europese systeem 
anders moet zijn dan het Amerikaanse class action-systeem en dat claims altijd 
verband moeten houden met de feitelijke schade; onderstreept het feit dat een 
collectief verhaalssysteem niet ten doel heeft om consumenten nieuwe rechten te 
geven, maar puur een nieuw middel is om toe te zien op de naleving van bestaande 
rechten; stelt zich op het standpunt dat het systeem een flinke reikwijdte moet hebben, 
eenvoudig toegankelijk moet zijn en gebaseerd moet zijn op een juist evenwicht tussen 
informatieverstrekking en vertrouwelijkheid;

Or. en

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 103
Paragraaf 26

26. spoort de Commissie aan om een wetgevingsvoorstel voor een op de Europese 
omstandigheden toegesneden systeem voor collectief verhaal te presenteren dat in de 
tussenkomst van een ombudsman voor consumenten of een andere relevante 
overheidsinstantie voorziet; onderstreept het feit dat het Europese systeem anders moet 
zijn dan het Amerikaanse class action-systeem en dat claims altijd verband moeten 
houden met de feitelijke schade; onderstreept het feit dat een collectief 
verhaalssysteem niet ten doel heeft om consumenten nieuwe rechten te geven, maar 
puur een nieuw middel is om toe te zien op de naleving van bestaande rechten; stelt 
zich op het standpunt dat het systeem een flinke reikwijdte moet hebben, eenvoudig 
toegankelijk moet zijn en gebaseerd moet zijn op een juist evenwicht tussen 
informatieverstrekking en vertrouwelijkheid;

Or. fr

Amendement ingediend door Stefano Zappalà en Guido Podestà

Amendement 104
Paragraaf 26

26. spoort de Commissie aan om initiatieven voor een collectief verhaalssysteem te 
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presenteren, of die nu komen van een ombudsman voor consumenten of een andere 
relevante overheidsinstantie; onderstreept het feit dat het Europese systeem anders 
moet zijn dan het Amerikaanse class action-systeem en dat claims altijd verband 
moeten houden met de feitelijke schade; (schrapping)

Or. it

Amendement ingediend door Colm Burke en Malcolm Harbour

Amendement 105
Paragraaf 26 bis (nieuw)

26 bis. stelt zich op het standpunt dat elk verhaalssysteem voor consumenten gemakkelijk 
toegankelijk moet zijn en gebaseerd moet zijn op een juist evenwicht tussen 
informatieverstrekking en vertrouwelijkheid;

Or. en

Amendement ingediend door Bert Doorn

Amendement 106
Paragraaf 26 ter (nieuw)

26 ter. onderstreept dat een mogelijk initiatief voor een collectief verhaalssysteem een 
evenredige aanpak vereist en moet waarborgen dat nauwlettend rekening wordt 
gehouden met de verschillende belangen van alle marktdeelnemers;

Or. en

Amendement ingediend door Kurt Lechner

Amendement 107
Paragraaf 26 quater (nieuw)

26 quater. wijst op de brede discussie over groepsvorderingen en meent dat in dezen nog 
uitvoerig onderzoek en uitgebreide studies nodig zijn, dat er twijfels bestaan wat 
betreft de wetgevingsbevoegdheid van de EU en dat procedures zoals men die in 
de VS kent, moeten worden verworpen;

Or. de
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Amendement ingediend door Béatrice Patrie

Amendement 108
Paragraaf 26 quinquies (nieuw)

26 quinquies. is van oordeel dat het te ontwikkelen mechanisme gebaseerd moet zijn op de 
juridische systemen voor collectief verhaal die reeds in de lidstaten bestaan 
en die doeltreffend zijn gebleken; meent dat het mechanisme het mogelijk 
dient te maken dat consumentengroepen die op een soortgelijke wijze zijn 
benadeeld, automatisch in de procedure worden opgenomen;

Or. fr
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