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Amendement 1
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
15 december 2010 over de gevolgen van 
adverteren voor het consumentengedrag 
(2010/2052(INI)), en het antwoord daarop 
dat de Commissie op 30 maart 2011 heeft 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 2
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
22 oktober 2013 over misleidende 
marketingpraktijken (2013/2122(INI));

Or. en

Amendement 3
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat consumptie een van de 
motoren van de groei in de Unie is en dat 

A. overwegende dat consumptie een van de 
noodzakelijke motoren van de groei in de 
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consumenten derhalve een essentiële rol 
spelen in de Europese economie;

Unie is en dat consumenten derhalve een 
essentiële rol spelen in de Europese 
economie;

Or. fr

Amendement 4
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de bescherming 
van consumenten en van hun rechten een 
van de fundamentele waarden van de 
Unie is;

Or. fr

Amendement 5
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat met de richtlijn via de 
zogenaamde clausule "eengemaakte markt" 
wordt beoogd een hoog 
beschermingsniveau van de consumenten 
in de hele Unie te garanderen en 
tegelijkertijd aan ondernemingen een 
belangrijke juridische zekerheid te 
verschaffen en de belemmeringen voor 
grensoverschrijdende handel te 
verminderen;

C. overwegende dat met de richtlijn via de 
zogenaamde clausule "eengemaakte markt" 
wordt beoogd een hoog 
beschermingsniveau van de consumenten 
in de hele Unie te garanderen en hun 
vertrouwen in de eengemaakte markt te 
vergroten, en tegelijkertijd aan 
ondernemingen een belangrijke juridische 
zekerheid te verschaffen en de 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
handel te verminderen;

Or. fr
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Amendement 6
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat Richtlijn 
2005/29/EG naargelang de lidstaat op een 
duidelijk verschillende manier wordt 
toegepast;

Or. fr

Amendement 7
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat volgens het eerste 
verslag over de toepassing van 
Richtlijn 2005/29/EG de agressieve 
praktijken die door de lidstaten en de 
belanghebbenden naar aanleiding van de 
raadpleging worden gemeld, zich vooral 
voordoen bij de verkoop aan huis of 
andere vormen van verkoop buiten de 
verkoopruimten;

Or. en

Amendement 8
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de Commissie in 
haar antwoord op de resolutie van het 
Europees Parlement van 
15 december 2010 over de gevolgen van 
adverteren voor het consumentengedrag 
niet op alle oproepen en verzoeken van de 
resolutie ingaat;

Or. en

Amendement 9
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat nog niet alle 
ondernemingen, in het bijzonder de 
allerkleinste ondernemingen, en niet alle 
consumenten de rechten van 
consumenten in Europa kennen;

Or. fr

Amendement 10
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de rol van 
consumentenorganisaties moet worden 
versterkt en dat deze de kans moet worden 
geboden om hun bevoegdheden uit te 
breiden;
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Or. fr

Amendement 11
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de doeltreffendheid van het 
door de richtlijn vastgestelde wettelijke 
stelsel en het belang van de richtlijn om het 
vertrouwen te wekken van consumenten en 
handelaars ten opzichte van transacties in 
de eengemaakte markt, in het bijzonder ten 
opzichte van grensoverschrijdende 
transacties, en om de juridische zekerheid 
van ondernemingen te vergroten;

1. benadrukt de doeltreffendheid van het 
door de richtlijn vastgestelde wettelijke 
stelsel en het belang van de richtlijn om het 
vertrouwen te wekken van consumenten en 
handelaars ten opzichte van transacties in 
de eengemaakte markt, in het bijzonder ten 
opzichte van grensoverschrijdende 
transacties, en om de juridische zekerheid 
van ondernemingen te vergroten, en 
benadrukt het feit dat de richtlijn heeft 
bijgedragen tot het verbeteren van de 
consumentenbescherming;

Or. en

Amendement 12
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de doeltreffendheid van het 
door de richtlijn vastgestelde wettelijke 
stelsel en het belang van de richtlijn om het 
vertrouwen te wekken van consumenten en 
handelaars ten opzichte van transacties in 
de eengemaakte markt, in het bijzonder ten 
opzichte van grensoverschrijdende 
transacties, en om de juridische zekerheid 
van ondernemingen te vergroten;

1. benadrukt de doeltreffendheid van het 
door de richtlijn vastgestelde wettelijke 
stelsel en het belang van de richtlijn om het 
vertrouwen te wekken van consumenten en 
handelaars ten opzichte van transacties in 
de eengemaakte markt, in het bijzonder ten 
opzichte van grensoverschrijdende 
transacties, en om de juridische zekerheid 
van ondernemingen te vergroten; wijst erop 
dat bij een niet-uniforme toepassing van 
de richtlijn het risico bestaat dat de 
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werkingssfeer ervan wordt ingeperkt;

Or. fr

Amendement 13
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het dat ondanks de bepalingen 
in Richtlijn 2006/114/EG ter bestrijding 
van misleidende praktijken op het vlak van 
betrekkingen tussen ondernemingen 
bepaalde van deze praktijken, met name de 
"zwendel met de bedrijvengidsen", blijven 
bestaan; neemt kennis van de intentie van 
de Commissie om binnenkort een 
herziening voor te stellen van 
Richtlijn 2006/114/EG met betrekking tot 
transacties tussen ondernemingen teneinde 
deze praktijken beter te bestrijden; vindt 
het niet opportuun het toepassingsgebied 
van Richtlijn 2005/29/EG, die betrekking 
heeft op de relaties tussen ondernemingen 
en consumenten, in de nabije toekomst uit 
te breiden naar transacties tussen 
ondernemingen;

2. betreurt het dat ondanks de bepalingen 
in Richtlijn 2006/114/EG ter bestrijding 
van misleidende praktijken op het vlak van 
betrekkingen tussen ondernemingen 
bepaalde van deze praktijken, met name de 
"zwendel met de bedrijvengidsen", blijven 
bestaan; neemt kennis van de intentie van 
de Commissie om binnenkort een 
herziening voor te stellen van 
Richtlijn 2006/114/EG met betrekking tot 
transacties tussen ondernemingen teneinde 
deze praktijken beter te bestrijden; stelt 
voor dat de Commissie in dit verband kan 
overwegen voor Richtlijn 2006/114/EG 
een gerichte zwarte lijst op te stellen met 
handelspraktijken tussen ondernemingen 
die onder alle omstandigheden worden 
beschouwd als oneerlijk, vergelijkbaar 
met de lijst die al bestaat voor 
Richtlijn 2005/29/EG; vindt het echter niet 
opportuun het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2005/29/EG, die betrekking heeft 
op de relaties tussen ondernemingen en 
consumenten, in de nabije toekomst uit te 
breiden naar oneerlijke handelspraktijken
tussen ondernemingen;

Or. en

Amendement 14
Cornelis de Jong
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het dat ondanks de bepalingen 
in Richtlijn 2006/114/EG ter bestrijding 
van misleidende praktijken op het vlak van 
betrekkingen tussen ondernemingen 
bepaalde van deze praktijken, met name de 
"zwendel met de bedrijvengidsen", blijven 
bestaan; neemt kennis van de intentie van 
de Commissie om binnenkort een 
herziening voor te stellen van 
Richtlijn 2006/114/EG met betrekking tot 
transacties tussen ondernemingen teneinde 
deze praktijken beter te bestrijden; vindt 
het niet opportuun het toepassingsgebied 
van Richtlijn 2005/29/EG, die betrekking 
heeft op de relaties tussen ondernemingen 
en consumenten, in de nabije toekomst uit 
te breiden naar transacties tussen 
ondernemingen;

2. betreurt het dat ondanks de bepalingen 
in Richtlijn 2006/114/EG ter bestrijding 
van misleidende praktijken op het vlak van 
betrekkingen tussen ondernemingen 
bepaalde van deze praktijken, met name de 
"zwendel met de bedrijvengidsen", blijven 
bestaan; neemt kennis van de intentie van 
de Commissie om binnenkort een 
herziening voor te stellen van 
Richtlijn 2006/114/EG met betrekking tot 
transacties tussen ondernemingen teneinde 
deze praktijken beter te bestrijden;

Or. en

Amendement 15
Philippe Juvin, Preslav Borissov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op te zorgen voor een correcte toepassing 
van de richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken, met name wat betreft 
misleidende "verborgen" reclame op 
internet in de vorm van commentaren op 
sociale netwerken, fora of blogs die 
ogenschijnlijk afkomstig zijn van 
consumenten zelf, terwijl deze 
boodschappen in werkelijkheid een 
reclame- of commercieel karakter hebben 
en direct of indirect gegenereerd of 
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gefinancierd zijn door marktdeelnemers; 
wijst met klem op de schadelijke effecten 
van dergelijke praktijken op het 
consumentenvertrouwen en de 
mededingingsvoorschriften; roept de 
lidstaten op passende maatregelen te 
nemen om de ontwikkeling van dergelijke 
praktijken verder te beletten, onder meer 
door voorlichtingscampagnes op te zetten 
om consumenten te waarschuwen voor 
deze "verborgen" vormen van reclame, of 
door te bevorderen dat er specifiek 
getrainde waarnemers of moderatoren 
worden aangesteld bij fora, die op de 
gevaren van "verborgen" reclame wijzen;

Or. en

Amendement 16
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. overwegende dat de voor de sectoren 
van het vastgoed en van de financiële 
diensten vastgestelde afwijkingen gegrond 
zijn en dat deze best behouden blijven;

Or. fr

Amendement 17
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. vraagt de Commissie om de 
samenhang tussen Richtlijn 2005/29/EG 
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en Richtlijn 2006/114/EG te 
verduidelijken, teneinde te garanderen dat 
alle economische actoren in de Unie, in 
het bijzonder de consumenten en kmo's, 
beter beschermd worden tegen 
frauduleuze of oneerlijke praktijken en 
teneinde zo het vertrouwen binnen de 
interne markt te versterken;

Or. fr

Amendement 18
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beschouwt een uitbreiding van de
"zwarte lijst" van bijlage I op dit moment 
niet opportuun; vraagt de Commissie toch 
een lijst op te stellen van praktijken die 
door de nationale autoriteiten als 
oneerlijk worden beschouwd in de zin van 
de algemene beginselen van de richtlijn 
teneinde de eventuele gepastheid van 
dergelijke uitbreiding in de toekomst te 
beoordelen;

3. dringt bij de Commissie aan op een 
evaluatie van de aanbeveling van het 
Parlement inzake een gedeeltelijke 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, 
waardoor contracten tussen 
ondernemingen (B2B) onder bijlage I (de 
zwarte lijst) zouden vallen, en daarnaast 
na te denken over een mogelijke 
herziening van Richtlijn 2006/114/EG om 
te beoordelen of dit tot een coherentere 
benadering zou leiden, aangezien hiermee 
het concept oneerlijke handelspraktijken, 
net als de zwarte lijst, ook gaat gelden 
voor B2B-betrekkingen;

Or. en

Amendement 19
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat het op dit moment 
niet passend zou zijn de beperking van het 
volledig harmoniserende karakter van de 
richtlijn oneerlijke handelspraktijken, 
weg te nemen, noch voor de financiële 
diensten, noch voor onroerend goed;

Or. en

Amendement 20
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat het beginsel van 
maximale harmonisering dat bij de 
richtlijn oneerlijke handelspraktijken is 
vastgesteld, impliceert dat het nationaal 
recht niet kan voorzien in strengere 
voorschriften dan die waarin de richtlijn 
voorziet; benadrukt dat het HvJ dit 
beginsel onverenigbaar acht met 
nationale wetten die, zonder rekening te 
houden met de specifieke omstandigheden 
van het desbetreffende geval, voorzien in 
een algemeen verbod op bepaalde 
handelspromoties (zoals promotionele 
loterijen of verkopen met bonussen); roept 
de Commissie op na te denken over een 
wetgevingsvoorstel betreffende 
handelspromoties om te zorgen voor een 
hoog niveau van 
consumentenbescherming en om nieuwe 
jurisprudentie te voorkomen die de 
lidstaten ervan weerhoudt om op dit vlak 
voorschriften met een hoger 
beschermingsniveau te handhaven;

Or. en
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Amendement 21
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op dat consumenten bij 
bepaalde vormen van overeenkomsten 
tussen consumenten en ondernemingen 
het slachtoffer kunnen worden van 
oneerlijke handelspraktijken, bijvoorbeeld 
wanneer zij producten doorverkopen aan 
een handelaar; roept de Commissie op 
dergelijke problemen te onderzoeken en in 
voorkomend geval een verkenning te 
verrichten naar gerichte en praktische 
oplossingen, die onder meer een flexibeler 
interpretatie van Richtlijn 2005/29/EG 
betreffende oneerlijke 
handelspraktijken kunnen omvatten, en 
die kunnen worden toegelicht in de 
leidraad van de Commissie inzake de 
toepassing van deze richtlijn;

Or. en

Amendement 22
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat de lidstaten sinds 12 
juni 2013 de tot dan toe als tijdelijke 
afwijkingen toegestane bepalingen niet 
langer in stand kunnen houden; roept de 
lidstaten dan ook op zich zo snel mogelijk 
aan te passen aan de tekst van de richtlijn;

4. herinnert eraan dat de lidstaten sinds 12 
juni 2013 de tot dan toe als tijdelijke 
afwijkingen toegestane bepalingen niet 
langer in stand kunnen houden; roept de 
lidstaten dan ook op zich zo snel mogelijk 
aan te passen aan de tekst van de richtlijn; 
vraagt tegelijkertijd aan de Europese 
Commissie om snel na te gaan welke 
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impact de intrekking van deze bepalingen 
in de verschillende lidstaten op de 
bescherming van de consumenten heeft;

Or. fr

Amendement 23
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat de lidstaten sinds 
12 juni 2013 de tot dan toe als tijdelijke 
afwijkingen toegestane bepalingen niet 
langer in stand kunnen houden; roept de 
lidstaten dan ook op zich zo snel mogelijk 
aan te passen aan de tekst van de richtlijn;

4. herinnert eraan dat de lidstaten sinds 
12 juni 2013 de tot dan toe als tijdelijke 
afwijkingen toegestane bepalingen niet 
langer in stand kunnen houden; roept de
Commissie dan ook op een evaluatie te 
maken van alle nationale 
verbodsbepalingen inzake oneerlijke 
praktijken die niet zijn opgenomen in 
bijlage I van de richtlijn en in strijd zijn 
met maximale harmonisering;

Or. en

Amendement 24
Preslav Borissov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) is van mening dat de financiële en de 
vastgoedsector kritisch blijven vanwege 
hun complexiteit en de inherente ernstige 
risico's, en dat het niet passend zou zijn 
om de bij artikel 3, lid 9, van de richtlijn 
vastgestelde afwijking voor deze sectoren 
te schrappen;

Or. en
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Amendement 25
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. roept de Commissie op bij de 
evaluatie van de herziening van de 
richtlijn en de uitbreiding van bijlage I 
ook gebruik te maken van de database 
inzake oneerlijke handelspraktijken door 
praktijken vast te stellen die de nationale 
autoriteiten of de bevoegde rechters met 
inachtneming van de algemene 
bepalingen van de richtlijn als oneerlijk 
beschouwen;

Or. en

Amendement 26
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat een volledige 
toepassing en gepaste tenuitvoerlegging 
van de richtlijn door de lidstaten belangrijk 
en noodzakelijk zijn;

5. herinnert eraan dat een volledige 
toepassing en gepaste tenuitvoerlegging 
van de richtlijn door de lidstaten belangrijk 
en noodzakelijk zijn; roept de lidstaten op 
de handhaving op nationaal niveau te 
ondersteunen met alle beschikbare 
middelen, en in het bijzonder met 
voldoende hulpbronnen;

Or. en

Amendement 27
Constance Le Grip
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat een volledige 
toepassing en gepaste tenuitvoerlegging 
van de richtlijn door de lidstaten belangrijk 
en noodzakelijk zijn;

5. herinnert eraan dat een volledige en 
uniforme toepassing en gepaste 
tenuitvoerlegging van de richtlijn door de 
lidstaten belangrijk en noodzakelijk zijn; 
benadrukt dat een betere samenwerking 
tussen de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn, van 
essentieel belang is voor de 
verwezenlijking van deze doelstelling;

Or. fr

Amendement 28
Andreas Schwab

Voorstel voor een resolutie
Lid 6

Voorstel voor een resolutie Amendement

6. moedigt de Commissie aan de 
toepassing van de richtlijn nauwgezet op te 
volgen en, zo nodig, de lidstaten die de 
richtlijn schenden, niet toepassen of niet 
correct doen naleven, gerechtelijk te 
vervolgen in overeenstemming met het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie;

6. stelt vast dat sinds het verstrijken van 
de termijn voor de omzetting van de 
richtlijn in 2007 er zich veel gevallen 
voordoen waarin de lidstaten 
kernbepalingen, met name de zwarte lijst 
van verboden, misleidende en agressieve 
handelspraktijken niet correct hebben 
omgezet of toegepast; roept de Commissie 
derhalve op de toepassing van de richtlijn 
nauwgezet op te volgen en, zo nodig, de 
lidstaten die de richtlijn schenden, niet 
toepassen of niet correct doen naleven, 
gerechtelijk te vervolgen in 
overeenstemming met het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie;

Or. de
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Amendement 29
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. steunt de Commissie in haar opzet 
om een lijst met indicatoren op te stellen 
op basis waarvan de doeltreffendheid van 
de tenuitvoerlegging van de richtlijn door 
de lidstaten wordt beoordeeld;

Or. fr

Amendement 30
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. bevestigt nogmaals dat de samenwerking 
tussen de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de handhaving 
van de wetgeving moet worden versterkt; 
spoort de Commissie in dit verband aan 
een grondig onderzoek te starten naar het 
toepassingsgebied, de doeltreffendheid en 
de werkingsmechanismen van de 
verordening betreffende samenwerking 
tussen de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor handhaving van 
de wetgeving inzake 
consumentenbescherming ("verordening 
betreffende samenwerking met betrekking 
tot consumentenbescherming"), zoals zij 
heeft beloofd te doen tegen het einde van 
2014;

7. bevestigt nogmaals dat de samenwerking 
tussen de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de handhaving 
van de wetgeving en met de nationale 
consumentenorganisaties moet worden 
versterkt; spoort de Commissie in dit 
verband aan een grondig onderzoek te 
starten naar het toepassingsgebied, de 
doeltreffendheid en de 
werkingsmechanismen van de verordening 
betreffende samenwerking tussen de 
nationale instanties die verantwoordelijk 
zijn voor handhaving van de wetgeving 
inzake consumentenbescherming 
("verordening betreffende samenwerking 
met betrekking tot 
consumentenbescherming") en een 
gestructureerde en gecoördineerde 
dialoog op te bouwen tussen openbare 
handhavingsinstanties en 
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consumentenorganisaties om pan-
Europese inbreuken door ondernemingen 
die in meer dan een lidstaat actief zijn, 
aan te pakken, zoals zij heeft beloofd te 
doen tegen het einde van 2014;

Or. en

Amendement 31
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. bevestigt nogmaals dat de samenwerking 
tussen de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de handhaving 
van de wetgeving moet worden versterkt; 
spoort de Commissie in dit verband aan 
een grondig onderzoek te starten naar het 
toepassingsgebied, de doeltreffendheid en 
de werkingsmechanismen van de 
verordening betreffende samenwerking 
tussen de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor handhaving van 
de wetgeving inzake 
consumentenbescherming ("verordening 
betreffende samenwerking met betrekking 
tot consumentenbescherming"), zoals zij 
heeft beloofd te doen tegen het einde van 
2014;

7. bevestigt nogmaals dat de samenwerking 
tussen de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de handhaving 
van de wetgeving moet worden versterkt; 
spoort de Commissie in dit verband aan 
een grondig onderzoek te starten naar het 
toepassingsgebied, de doeltreffendheid en 
de werkingsmechanismen van de 
verordening betreffende samenwerking 
tussen de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor handhaving van 
de wetgeving inzake 
consumentenbescherming ("verordening 
betreffende samenwerking met betrekking 
tot consumentenbescherming"), zoals zij 
heeft beloofd te doen tegen het einde van 
2014; is in dat opzicht verheugd over het 
recente initiatief van de Commissie om 
een openbare raadpleging te houden over 
de herziening van deze verordening;

Or. fr

Amendement 32
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat het concept van 
grensoverschrijdende inbreuken moet 
worden aangepast aan een pan-Europese 
dimensie, waarbij een of meerdere in 
verschillende lidstaten gevestigde 
buitenlandse ondernemingen inbreuk 
plegen op de consumentenrechten op een 
manier die binnenlands lijkt te zijn; 

Or. en

Amendement 33
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. is ingenomen met de organisatie van 
een publieke raadpleging over de 
herziening van de verordening 
betreffende samenwerking met betrekking 
tot consumentenbescherming en met het 
feit dat de raadpleging in alle EU-talen 
beschikbaar is; roept de belanghebbenden 
en eenieder die belang heeft bij de 
grensoverschrijdende handhaving van de 
consumentenrechten binnen de interne 
markt op deel te nemen aan deze 
raadpleging;

Or. en

Amendement 34
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt het nut van de in het kader 
van de verordening betreffende 
samenwerking met betrekking tot 
consumentenbescherming uitgevoerde 
"sweeps" en vraagt de Commissie deze 
operaties te ontwikkelen en te versterken; 
spoort de Commissie aan een synthese te 
maken van de vergaarde gegevens en de 
lijst van de acties die de Commissie en de 
lidstaten hebben ondernomen ten gevolge 
van deze operaties en deze analyse 
openbaar te maken;

8. benadrukt het nut van de in het kader 
van de verordening betreffende 
samenwerking met betrekking tot 
consumentenbescherming uitgevoerde 
"sweeps" en vraagt de Commissie deze 
operaties te ontwikkelen en te versterken 
en het bereik ervan te verbreden; spoort de 
Commissie aan een synthese te maken van 
de vergaarde gegevens en de lijst van de 
acties die de Commissie en de lidstaten 
hebben ondernomen ten gevolge van deze 
operaties en deze analyse openbaar te 
maken, rekening houdend met de 
noodzaak om bepaalde gevoelige 
informatie die gebruikt wordt in het kader 
van een nationale gerechtelijke 
procedure, geheim te houden; roept de 
Commissie op aan het Europees 
Parlement verslag uit te brengen over 
haar bevindingen en om in voorkomend 
geval aanvullende maatregelen voor te 
stellen om de werking van de interne 
markt te verbeteren;

Or. en

Amendement 35
Preslav Borissov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het dat ondanks de huidige 
Europese wetgeving over de prijs in de 
luchtvaartsector en de in 2007 in het kader 
van de verordening betreffende 
samenwerking met betrekking tot 
consumentenbescherming uitgevoerde 
sweep die tegen websites die vliegtickets 
verkopen was gericht, de consumenten het 
slachtoffer blijven van veel misleidende 

9. betreurt het dat ondanks de huidige 
Europese wetgeving over de prijs in de 
luchtvaartsector en de in 2007 in het kader 
van de verordening betreffende 
samenwerking met betrekking tot 
consumentenbescherming uitgevoerde 
sweep die tegen websites die vliegtickets 
verkopen was gericht, de consumenten het 
slachtoffer blijven van veel misleidende 
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praktijken in deze sector; praktijken in deze sector, zoals niet-
opneming van onvermijdelijke kosten, 
zoals toeslagen voor het gebruik van 
creditcards en debetcards bij 
onlineboekingen;

Or. en

Amendement 36
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de sancties die 
worden opgelegd wegens de niet-
eerbiediging van de richtlijn nooit lager 
mogen zijn dan het dankzij een als 
oneerlijk of misleidend beschouwde 
praktijk gerealiseerde voordeel; herinnert 
de lidstaten eraan dat in de richtlijn wordt 
gesteld dat de sancties doeltreffend, 
evenredig en afschrikwekkend moeten zijn; 
vraagt de Commissie de gegevens over de 
door de lidstaten opgelegde sancties te 
verzamelen en te analyseren;

10. is van mening dat de sancties die 
worden opgelegd wegens de niet-
eerbiediging van de richtlijn nooit lager 
mogen zijn dan het dankzij een als 
oneerlijk of misleidend beschouwde 
praktijk gerealiseerde voordeel; herinnert 
de lidstaten eraan dat in de richtlijn wordt 
gesteld dat de sancties doeltreffend, 
evenredig en afschrikwekkend moeten zijn; 
vraagt de Commissie de gegevens over de 
door de lidstaten opgelegde sancties en 
handhavingsregelingen te verzamelen en 
te analyseren, met name met betrekking tot 
de complexiteit en de duur van de 
handhavingsprocedures; roept de 
Commissie op het Europees Parlement te 
voorzien van de resultaten van deze 
analyse;

Or. en

Amendement 37
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de sancties die 
worden opgelegd wegens de niet-
eerbiediging van de richtlijn nooit lager 
mogen zijn dan het dankzij een als 
oneerlijk of misleidend beschouwde 
praktijk gerealiseerde voordeel; herinnert 
de lidstaten eraan dat in de richtlijn wordt 
gesteld dat de sancties doeltreffend, 
evenredig en afschrikwekkend moeten zijn; 
vraagt de Commissie de gegevens over de 
door de lidstaten opgelegde sancties te 
verzamelen en te analyseren;

10. is van mening dat de sancties die 
worden opgelegd wegens de niet-
eerbiediging van de richtlijn nooit lager 
mogen zijn dan het dankzij een als 
oneerlijk of misleidend beschouwde 
praktijk gerealiseerde voordeel; herinnert 
de lidstaten eraan dat in de richtlijn wordt 
gesteld dat de sancties doeltreffend, 
evenredig en afschrikwekkend moeten zijn; 
vraagt de Commissie de gegevens over de 
door de lidstaten opgelegde sancties te 
verzamelen en te analyseren, en hierover 
een rapport met aanbevelingen te 
publiceren; 

Or. fr

Amendement 38
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is verheugd over de geleverde 
inspanningen van de Europese 
Commissie om de lidstaten bij te staan bij 
de omzetting en toepassing van de 
richtlijn;

Or. fr

Amendement 39
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. neemt tevreden kennis van het feit dat 
de Commissie een database inzake 
oneerlijke handelspraktijken heeft tot stand 
gebracht; betreurt het dat deze enkel in het 
Engels beschikbaar is; vraagt de 
Commissie het aantal talen waarin deze 
database beschikbaar is, gestaag te doen 
toenemen en de zichtbaarheid ervan te 
bevorderen, vooral bij marktdeelnemers;

11. neemt tevreden kennis van het feit dat 
de Commissie een database inzake 
oneerlijke handelspraktijken heeft tot stand 
gebracht; betreurt het dat deze enkel in het 
Engels beschikbaar is; vraagt de 
Commissie het aantal talen waarin deze 
database beschikbaar is, gestaag te doen 
toenemen en de zichtbaarheid ervan te 
bevorderen, vooral bij marktdeelnemers; 
roept de Commissie op daarnaast 
aanvullende instrumenten te overwegen 
om kmo's bewuster te maken van 
oneerlijke handelspraktijken;

Or. en

Amendement 40
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt het belang van de door de 
diensten van de Commissie opgestelde 
leidraad ter begeleiding van de uitvoering 
van de richtlijn; is verheugd over de
intentie van de Commissie om dit 
document te herzien tegen 2014;

12. benadrukt het belang van de door de 
diensten van de Commissie opgestelde 
leidraad ter begeleiding van de uitvoering 
van de richtlijn; roept de Commissie op 
een evaluatie van de toepassing van de 
leidraad door de nationale autoriteiten en 
belanghebbenden in te dienen om te
beoordelen hoe bruikbaar deze is voor de 
handhaving van de richtlijn en welke 
aspecten verbetering behoeven;

Or. en

Amendement 41
Robert Rochefort
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt het belang van de door de 
diensten van de Commissie opgestelde 
leidraad ter begeleiding van de uitvoering 
van de richtlijn; is verheugd over de 
intentie van de Commissie om dit 
document te herzien tegen 2014;

12. benadrukt het belang van de door de 
diensten van de Commissie opgestelde 
leidraad ter begeleiding van de uitvoering 
van de richtlijn; is verheugd over de 
intentie van de Commissie om dit 
document te herzien tegen 2014; raadt de 
Commissie aan om dit document in alle 
transparantie uit te werken en daartoe 
gedurende het hele proces de 
belanghebbenden ruimschoots te 
raadplegen;

Or. fr

Amendement 42
Philippe Juvin, Preslav Borissov, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt het belang van de door de 
diensten van de Commissie opgestelde 
leidraad ter begeleiding van de uitvoering 
van de richtlijn; is verheugd over de 
intentie van de Commissie om dit 
document te herzien tegen 2014;

12. benadrukt het belang van de door de 
diensten van de Commissie opgestelde 
leidraad ter begeleiding van de uitvoering 
van de richtlijn; is verheugd over de 
intentie van de Commissie om dit 
document te herzien tegen 2014; roept de 
Commissie op dit document in de 
toekomst zeer regelmatig te blijven 
bijwerken en verduidelijken; roept de 
lidstaten op zoveel mogelijk rekening te 
houden met deze leidraad;

Or. en

Amendement 43
Preslav Borissov
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. erkent het belang van handhaving, 
bestuurlijke samenwerking en de 
uitwisseling van goede praktijken tussen 
de lidstaten, en is ingenomen met de door 
de Commissie aangekondigde 
maatregelen op dit gebied; is van mening 
dat het opzetten van regelmatige 
thematische workshops en trainingen 
voor de bevoegde nationale autoriteiten, 
en de ontwikkeling van 
handhavingsindicatoren, zeer waardevol 
zouden zijn bij het verschaffen van 
leidraden voor de handhaving, met name 
in gevallen waarbij er een wisselwerking 
bestaat tussen de richtlijn en de sectorale 
wetgeving;

Or. en

Amendement 44
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

is van mening dat de nationale 
autoriteiten beste praktijken inzake de 
tenuitvoerlegging van de leidraad moeten 
uitwisselen;

Or. en

Amendement 45
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herinnert eraan dat uit de 
rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie volgt dat koppelverkoop, die niet 
op de "zwarte" lijst van bijlage I staat, 
enkel geval per geval kan worden 
verboden op grond van de algemene 
beginselen van Richtlijn 2005/29/EG; 
benadrukt dat de Commissie met het oog 
op de rechtszekerheid en een 
gegarandeerd hoog niveau van 
consumentenbescherming op zijn minst in 
het kader van de herziening van de 
leidraad, of indien ze dat nodig acht, aan 
de hand van een nieuw rechtsinstrument 
ten behoeve van promotieverkoop zou 
moeten verduidelijken in welke gevallen 
koppelverkoop precies als onwettig zou 
moeten worden beschouwd;

Or. fr

Amendement 46
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. benadrukt dat het gebruik van 
valse milieuclaims een oneerlijke praktijk 
is die aan een opgang bezig is; spoort de 
Commissie aan om de hieraan gewijde 
sectie van de leidraad uit te diepen om zo 
aan de economische subjecten meer 
duidelijkheid te verschaffen over de 
toepassing van de richtlijn; verzoekt de 
Commissie tegelijkertijd om initiatieven te 
bestuderen die ze zou kunnen nemen om 
de consumenten beter tegen deze 
praktijken te beschermen;
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Or. fr

Amendement 47
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. vraagt de Commissie en de 
lidstaten om ondernemingen meer bewust 
te maken van de rechten van 
consumenten teneinde tot een betere 
naleving ervan door de economische 
spelers te komen;

Or. fr

Amendement 48
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quinquies. herinnert eraan dat veel 
consumenten twijfelen om verhaal te 
halen wanneer het bedrag in kwestie niet 
hoog lijkt; benadrukt dat consumenten 
bewuster moeten worden gemaakt van de 
steun die zowel consumentenorganisaties 
als het netwerk van Europese 
consumentencentra hun kunnen 
verstrekken;

Or. fr

Amendement 49
Olga Sehnalová
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat consumenten 
doeltreffende, snelle en betaalbare 
rechtsmiddelen moeten kunnen gebruiken; 
vraagt de lidstaten in dit verband de 
richtlijn inzake alternatieve 
geschillenbeslechting en 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
via internet volledig ten uitvoer te leggen;

13. benadrukt dat consumenten 
doeltreffende, snelle en betaalbare 
rechtsmiddelen moeten kunnen gebruiken; 
is van mening dat er, om het vertrouwen 
van de consumenten in de interne markt 
te vergroten, niet alleen sancties, maar 
ook doeltreffende oplossingen nodig zijn 
voor bepaalde consumentengeschillen die 
voortvloeien uit inbreuken op de richtlijn; 
benadrukt dat de richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken geen specifieke 
oplossingen omvat voor consumenten 
wanneer zij contracten hebben afgesloten 
die inbreuk plegen op de bepalingen van 
de richtlijn; vraagt de lidstaten in dit 
verband de richtlijn inzake alternatieve 
geschillenbeslechting en 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
via internet volledig ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 50
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert aan het belang van de 
mechanismen voor collectief verhaal voor 
de consumenten; roept de Commissie op 
een wetgevingsvoorstel te doen waardoor 
voor de gehele Unie een consistent 
mechanisme voor collectief verhaal op het 
gebied van consumentenbescherming 
wordt ingevoerd, dat van toepassing zou 
zijn op grensoverschrijdende gevallen; 
dringt erop aan dat de aanpak van de Unie 
ten aanzien van collectief verhaal in de 

14. herinnert aan het belang van de 
mechanismen voor collectief verhaal voor 
de consumenten; roept de Commissie op 
een wetgevingsvoorstel te doen waardoor 
voor de gehele Unie een consistent 
mechanisme voor collectief verhaal op het 
gebied van consumentenbescherming 
wordt ingevoerd, dat van toepassing zou 
zijn op grensoverschrijdende gevallen; 
dringt erop aan dat er van de aanpak van 
de Unie ten aanzien van collectief verhaal 
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eerste plaats moet zijn gefocust op 
representatieve acties door 
vertegenwoordigende entiteiten die naar 
behoren op nationaal niveau erkend zijn en 
moet zijn gebaseerd op het principe van de 
voorafgaande toestemming ("opt-in");

geen enkele economische prikkel mag 
uitgaan om onrechtmatige collectieve 
vorderingen in te stellen, en dat deze 
passende waarborgen moet omvatten om 
waardeloze vorderingen te voorkomen; 
onderstreept dat een dergelijke aanpak in 
de eerste plaats moet zijn gefocust op 
representatieve acties door 
vertegenwoordigende entiteiten die naar 
behoren op nationaal niveau erkend zijn en 
moet zijn gebaseerd op het principe van de 
voorafgaande toestemming ("opt-in"), de 
duidelijke identificatie van de slachtoffers 
en het "verliezer betaalt"-beginsel 
(waarbij de verliezende partij de 
procedurekosten betaalt om te voorkomen 
dat er nog meer waardeloze vorderingen 
worden ingesteld);

Or. en

Amendement 51
Preslav Borissov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert aan het belang van de 
mechanismen voor collectief verhaal voor 
de consumenten; roept de Commissie op 
een wetgevingsvoorstel te doen waardoor 
voor de gehele Unie een consistent 
mechanisme voor collectief verhaal op het 
gebied van consumentenbescherming 
wordt ingevoerd, dat van toepassing zou 
zijn op grensoverschrijdende gevallen; 
dringt erop aan dat de aanpak van de 
Unie ten aanzien van collectief verhaal in 
de eerste plaats moet zijn gefocust op 
representatieve acties door 
vertegenwoordigende entiteiten die naar 
behoren op nationaal niveau erkend zijn 
en moet zijn gebaseerd op het principe 
van de voorafgaande toestemming ("opt-

14. herinnert aan het belang van de 
mechanismen voor collectief verhaal voor 
de consumenten en is ingenomen met de 
mededeling van de Commissie over dit 
onderwerp; is het ermee eens dat een 
horizintaal kader inzake collectief verhaal 
zou voorkomen dat er ongecoördineerde 
sectorale EU-initiatieven worden 
genomen; raadt aan te handelen volgens 
de aanbevelingen van de Commissie
inzake de vaststelling van horizontale
gemeenschappelijke beginselen, die in de 
lidstaten ten uitvoer zouden worden 
gelegd om na te gaan of er verdere 
wetgevingsmaatregelen nodig zijn;
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in");

Or. en

Amendement 52
Andreas Schwab

Voorstel voor een resolutie
Lid 14

Voorstel voor een resolutie Amendement

14. herinnert aan het belang van de 
mechanismen voor collectief verhaal voor 
de consumenten; roept de Commissie op
een wetgevingsvoorstel te doen waardoor 
voor de gehele Unie een consistent 
mechanisme voor collectief verhaal op het 
gebied van consumentenbescherming 
wordt ingevoerd, dat van toepassing zou 
zijn op grensoverschrijdende gevallen; 
dringt erop aan dat de aanpak van de 
Unie ten aanzien van collectief verhaal in 
de eerste plaats moet zijn gefocust op 
representatieve acties door 
vertegenwoordigende entiteiten die naar 
behoren op nationaal niveau erkend zijn 
en moet zijn gebaseerd op het principe 
van de voorafgaande toestemming ("opt-
in");

14. roept de lidstaten op in verband met 
mechanismen voor collectief verhaal 
nationale wetgeving vast te stellen in 
overeenstemming met de onlangs 
gepubliceerde aanbeveling van de 
Commissie C(2013)3539 en mededeling 
van de Commissie COM(2013)401; 
onderstreept dat om misbruiken van 
verhaal te voorkomen en in 
overeenstemming met het bepaalde in de 
aanbeveling en mededeling, enkel 
bevoegde entiteiten eventuele collectieve 
acties kunnen instellen.

Or. de

Amendement 53
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert aan het belang van de 
mechanismen voor collectief verhaal voor 
de consumenten; roept de Commissie op 
een wetgevingsvoorstel te doen waardoor 
voor de gehele Unie een consistent 

14. herinnert aan de potentiële voordelen 
die de mechanismen voor collectief verhaal 
voor de consumenten met zich kunnen 
meebrengen indien dergelijke 
mechanismen met grote zorgvuldigheid 
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mechanisme voor collectief verhaal op het 
gebied van consumentenbescherming 
wordt ingevoerd, dat van toepassing zou 
zijn op grensoverschrijdende gevallen; 
dringt erop aan dat de aanpak van de 
Unie ten aanzien van collectief verhaal in
de eerste plaats moet zijn gefocust op 
representatieve acties door 
vertegenwoordigende entiteiten die naar 
behoren op nationaal niveau erkend zijn en 
moet zijn gebaseerd op het principe van de 
voorafgaande toestemming ("opt-in");

worden ontworpen; dringt erop aan dat de
aanpak van de Unie ten aanzien van 
collectief verhaal grondig moet 
onderzoeken hoe er voor specifieke 
sectoren voorschriften kunnen worden 
ontwikkeld voor de behandeling van zaken 
waarin alternatieve geschillenbeslechting 
geen soelaas heeft geboden en in elk geval
moet zijn gefocust op representatieve acties 
door vertegenwoordigende entiteiten die 
naar behoren op nationaal niveau erkend 
zijn en moet zijn gebaseerd op het principe 
van de voorafgaande toestemming ("opt-
in");

Or. en

Amendement 54
Preslav Borissov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept de belangrijke rol van 
consumentenorganisaties bij de 
toenemende bewustwording over 
bestaande oneerlijke handelspraktijken 
als preventieve maatregel en bij het 
verlenen van bijstand aan slachtoffers van 
oneerlijke praktijken, om de consumenten 
aldus in staat te stellen hun rechten ten 
volle uit te oefenen; roept op tot 
gecoördineerde acties tussen de 
consumentenorganisaties op nationaal en 
Europees niveau, en met de nationale 
autoriteiten en de Commissie;

Or. en

Amendement 55
Preslav Borissov
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. is ingenomen met het feit dat, sinds 
de richtlijn is omgezet in de lidstaten, het 
aantal grensoverschrijdende aankopen is 
toegenomen; brengt echter in herinnering 
dat versterkte samenwerking en 
coördinatie tussen de Commissie en de 
nationale autoriteiten essentieel is om de 
onderlinge afstemming van praktijken bij 
de toepassing van de richtlijn, te 
bevorderen, en om snel en doeltreffend te 
reageren; wijst erop dat bijzondere 
aandacht moet worden geschonken aan 
grensoverschrijdende onlineaankopen, 
met name wanneer websites voor 
prijsvergelijkingen de identiteit van de 
handelaar achter de site niet duidelijk 
vermelden;

Or. en

Amendement 56
Preslav Borissov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. betreurt het dat "groene" 
claims, zoals "milieuvriendelijk", 
"biologisch afbreekbaar", "duurzaam" 
en "natuurlijk" ondanks het huidige 
rechtskader nog steeds niet op een 
verantwoorde manier worden gebruikt en 
vaak zeer algemeen en niet goed 
gedefinieerd zijn, en dat het moeilijk is om 
de betrouwbaarheid ervan te controleren; 
spoort de Commissie aan na te gaan hoe 
de verdere ontwikkeling van de huidige 
wetenschappelijke normen kan bijdragen 
tot de controleerbaarheid van 
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milieuclaims;

Or. en

Amendement 57
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is het ermee eens dat er verdere 
inspanningen moeten worden gedaan om 
de richtlijn oneerlijke handelspraktijken 
beter te handhaven ten aanzien van 
kwetsbare consumenten, zoals bejaarden, 
kinderen en tieners en andere categorieën 
burgers die zich in een zwakke positie 
bevinden.

Or. en

Amendement 58
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de Commissie op 
onmiddellijk aan de slag te gaan met de 
oproepen en verzoeken die de Commissie 
in haar antwoord op de resolutie uit 2010 
over de gevolgen van adverteren voor het 
consumentengedrag, buiten beschouwing 
heeft gelaten, en met name:
– paragraaf 5, waarin het Parlement 
eraan herinnerde dat het 
toepassingsgebied van de richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken beperkt is tot 
de betrekkingen tussen ondernemingen en 
consumenten, terwijl de richtlijn 
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misleidende reclame over de betrekkingen 
tussen ondernemingen gaat, en 
onderstreepte dat bepaalde entiteiten noch 
binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn oneerlijke handelspraktijken, 
noch binnen dat van de richtlijn 
misleidende reclame vallen, zoals ngo's of 
belangengroepen, en de Commissie 
verzocht een afzonderlijk onderzoek te 
houden naar de impact van misleidende 
reclamepraktijken die gericht zijn op de 
categorieën die klaarblijkelijk onder geen 
van de richtlijnen vallen;
– paragraaf 8, waarin het Parlement de 
Commissie verzocht een analyse te 
houden van de verplichtingen en 
controletaken van de nationale 
consumentenautoriteiten en hen aan te 
zetten tot het uitwisselen van goede 
praktijken, teneinde de doeltreffendheid 
van hun werk te verbeteren;
– paragraaf 12, waarin het Parlement de 
Commissie vroeg de toepassing van de 
nationale gedragscodes met betrekking tot 
media en nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën te evalueren;
– paragraaf 17 betreffende de 
problematiek van "verborgen" reclame op 
internet die niet door de richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken wordt 
gedekt, en waarin het Parlement de 
Commissie vroeg te zorgen voor 
behoorlijke toepassing van de richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken met 
betrekking tot berichten of opmerkingen 
die ogenschijnlijk afkomstig zijn van 
consumenten zelf, terwijl deze 
boodschappen in werkelijkheid een 
reclame- of commercieel karakter 
hebben;
– paragraaf 25, waarin het Parlement de 
Commissie verzocht de diverse 
maatregelen (van wetgevings- en niet-
wetgevingsaard) en technische opties op 
het niveau van de Europese Unie te 
onderzoeken om effectief de volgende 



AM\1007488NL.doc 35/37 PE521.835v01-00

NL

maatregelen te nemen: een grondig 
onderzoek van de nieuwe 
reclamepraktijken online en via mobiele 
toestellen uitvoeren; de resultaten van het 
onderzoek voorleggen aan het Parlement; 
zo spoedig mogelijk verplicht stellen dat 
reclame via e-mail een link bevat 
waarmee automatisch alle volgende 
reclame kan worden geweigerd; er zo 
spoedig mogelijk voor zorgen dat 
technieken worden gebruikt om cookies 
die dienen voor tracering voor 
reclamedoeleinden, waarvoor 
voorafgaande, vrije en expliciete 
toestemming is vereist, te kunnen 
onderscheiden van andere cookies; ervoor 
zorgen dat de parameters van 
informaticasystemen die worden verkocht 
aan het grote publiek en van 
socialenetwerkdiensten automatisch 
volgens de meest strenge criteria inzake 
gegevensbescherming ("privacy door 
middel van design") worden ingesteld; en 
een communautair etiketteringsysteem 
voor websites instellen, volgens het model 
van het European Privacy Seal-project, 
om te certificeren dat een site aan de 
wetgeving inzake gegevensbescherming
voldoet; 
– paragraaf 26, waarin het Parlement de 
Commissie opriep voor het eind van 2012 
een uitgebreid onderzoek in te stellen 
naar het effect van misleidende en 
agressieve reclame op kwetsbare 
consumenten, in het bjjzonder kinderen 
en jongeren;
– paragraaf 27, waarin het Parlement de 
Commissie verzocht op zo kort mogelijke 
termijn een diepgaande studie te 
verrichten naar de precieze sociaal-
psychologische effecten van reclame, en 
met name van de nieuwe verfijnde 
reclametechnieken;
– paragraaf 34, waarin het Parlement er 
bij de Commissie op aandrong uitgebreide 
onderzoeken en het verzamelen van 
documentatie in alle lidstaten te 
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bevorderen met betrekking tot het beeld 
van vrouwen dat wordt verspreid door 
reclame en marketing en goede praktijken 
te identificeren voor gendervriendelijke 
reclame;
– paragraaf 40, waarin het Parlement de 
Commissie verzocht gemeenschappelijke 
richtsnoeren voor het MKB op te stellen 
met betrekking tot hun wettelijke 
verplichtingen op het gebied van reclame;

Or. en

Amendement 59
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. is van mening dat er bij een 
toekomstige herziening van de richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken bepalingen 
moeten worden toegevoegd die ouderen 
beschermen tegen bepaalde agressieve 
praktijken;

Or. en

Amendement 60
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. roept de Commissie op met de 
lidstaten een sweep te coördineren met 
betrekking tot buiten de verkoopruimten 
gesloten verkopen van 
consumentengoederen, aangezien de 
agressieve praktijken zich voornamelijk 
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voordoen bij de verkoop aan huis of 
andere vormen van verkoop buiten de 
verkoopruimten, zoals aangegeven voor 
de lidstaten;

Or. en


