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Amendement 1
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat consumenten die door 
een rechtsinbreuk worden getroffen en in 
een rechtszaak verhaal willen halen zich 
voor grote hindernissen geplaatst zien op 
het vlak van effectiviteit en betaalbaarheid 
vanwege hoge proceskosten, ingewikkelde 
en langdurige procedures en gebrek aan 
informatie over de beschikbare 
verhaalsmogelijkheden,

A. overwegende dat consumenten die door 
een rechtsinbreuk worden getroffen over 
talloze mogelijkheden beschikken voor 
een buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting om verhaal te halen, 
en zij zich bij een rechtsgang voor grote 
hindernissen geplaatst zien op het vlak van 
de effectiviteit en de betaalbaarheid van de
procedure en door de ingewikkelde en 
langdurige procedures en het gebrek aan 
informatie,

Or. de

Amendement 2
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat consumenten die door 
een rechtsinbreuk worden getroffen en in 
een rechtszaak verhaal willen halen zich 
voor grote hindernissen geplaatst zien op 
het vlak van effectiviteit en betaalbaarheid 
vanwege hoge proceskosten, ingewikkelde 
en langdurige procedures en gebrek aan 
informatie over de beschikbare 
verhaalsmogelijkheden,

A. overwegende dat consumenten die door 
een rechtsinbreuk worden getroffen en in 
een rechtszaak individueel verhaal willen 
halen zich voor grote hindernissen 
geplaatst zien op het vlak van 
toegankelijkheid, effectiviteit en 
betaalbaarheid vanwege de soms hoge 
proceskosten, de mogelijke psychische 
belasting, ingewikkelde en langdurige 
procedures en gebrek aan informatie over 
de beschikbare verhaalsmogelijkheden,

Or. en

Amendement 3
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat afzonderlijke 
rechtszaken veelal geen effectief middel 
zijn om onwettige praktijken een halt toe te 
roepen of schadeloosstelling te verkrijgen, 
aangezien consumenten ervoor 
terugdeinzen om particuliere rechtszaken 
aan te spannen, met name als het 
persoonlijke verlies klein is ten opzichte 
van de kosten,

B. overwegende dat afzonderlijke 
rechtszaken in sommige gevallen geen 
effectief middel zijn om onwettige 
praktijken een halt toe te roepen of 
schadeloosstelling te verkrijgen, aangezien 
sommige consumenten ervoor terugdeinzen 
om particuliere rechtszaken aan te spannen, 
met name als het persoonlijke verlies klein 
is ten opzichte van de eventuele kosten,

Or. de

Amendement 4
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat afzonderlijke 
rechtszaken veelal geen effectief middel 
zijn om onwettige praktijken een halt toe te 
roepen of schadeloosstelling te verkrijgen, 
aangezien consumenten ervoor 
terugdeinzen om particuliere rechtszaken 
aan te spannen, met name als het 
persoonlijke verlies klein is ten opzichte 
van de kosten,

B. overwegende dat afzonderlijke 
rechtszaken soms geen effectief middel 
vormen om onwettige praktijken een halt 
toe te roepen of schadeloosstelling te 
verkrijgen, aangezien consumenten ervoor 
terugdeinzen om particuliere rechtszaken 
aan te spannen, met name als het 
persoonlijke verlies klein is ten opzichte 
van de kosten,

Or. en

Amendement 5
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat afzonderlijke 
rechtszaken veelal geen effectief middel 
zijn om onwettige praktijken een halt toe te 

B. overwegende dat afzonderlijke 
rechtszaken soms geen effectief middel 
zijn om onwettige praktijken een halt toe te 
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roepen of schadeloosstelling te verkrijgen, 
aangezien consumenten ervoor 
terugdeinzen om particuliere rechtszaken 
aan te spannen, met name als het 
persoonlijke verlies klein is ten opzichte 
van de kosten,

roepen of schadeloosstelling te verkrijgen, 
aangezien consumenten ervoor 
terugdeinzen om particuliere rechtszaken 
aan te spannen, met name als het 
persoonlijke verlies klein is ten opzichte 
van de kosten,

Or. de

Amendement 6
Marielle Gallo

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat afzonderlijke 
rechtszaken veelal geen effectief middel 
zijn om onwettige praktijken een halt toe te 
roepen of schadeloosstelling te verkrijgen, 
aangezien consumenten ervoor 
terugdeinzen om particuliere rechtszaken 
aan te spannen, met name als het 
persoonlijke verlies klein is ten opzichte 
van de kosten,

B. overwegende dat afzonderlijke 
rechtszaken soms geen effectief middel 
vormen om onwettige praktijken een halt 
toe te roepen of schadeloosstelling te 
verkrijgen, aangezien consumenten ervoor 
terugdeinzen om particuliere rechtszaken 
aan te spannen, met name als het 
persoonlijke verlies klein is ten opzichte 
van de kosten; er evenwel op wijzend dat 
Verordening (EG) nr. 861/2007 tot 
vaststelling van een Europese procedure 
voor geringe vorderingen erop is gericht 
de toegang tot de rechter te verbeteren, 
grensoverschrijdende procedures inzake 
geringe vorderingen te vereenvoudigen en 
de eraan verbonden kosten te 
verminderen,

Or. en

Amendement 7
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat afzonderlijke 
rechtszaken veelal geen effectief middel 
zijn om onwettige praktijken een halt toe te 

B. overwegende dat wanneer een grote 
groep burgers en ondernemingen het 
slachtoffer is van dezelfde rechtsinbreuk, 
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roepen of schadeloosstelling te verkrijgen,
aangezien consumenten ervoor 
terugdeinzen om particuliere rechtszaken 
aan te spannen, met name als het 
persoonlijke verlies klein is ten opzichte 
van de kosten,

individueel verhaal geen effectief middel 
is om de onwettige praktijken in kwestie
een halt toe te roepen of schadeloosstelling 
te verkrijgen voor de door deze praktijken 
veroorzaakte schade, met name als het 
persoonlijke verlies klein is ten opzichte 
van de kosten,

Or. fr

Amendement 8
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat volgens de in 
oktober 2004 in de EU-15 gehouden 
speciale Eurobarometer-enquête over 
toegang tot de rechter één op de vijf, 
respectievelijk één op de twee, 
consumenten bij geschillen over 
vorderingen van minder dan 1000 euro, 
respectievelijk 200 euro, niet naar de 
rechter stapt,

Or. en

Amendement 9
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 79% van de Europese
consumenten aangeeft eerder naar de 
rechtbank te stappen als zij zich bij anderen 
kunnen aansluiten om een collectieve zaak 
aan te spannen,

C overwegende dat consumenten in de 
verschillende lidstaten in uiteenlopende 
mate bereid zijn naar de rechtbank te 
stappen als zij zich bij anderen kunnen 
aansluiten om een collectieve zaak aan te 
spannen,

Or. de
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Amendement 10
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 79% van de Europese 
consumenten aangeeft eerder naar de 
rechtbank te stappen als zij zich bij anderen 
kunnen aansluiten om een collectieve zaak 
aan te spannen,

C. overwegende dat volgens de in maart 
2011 gehouden Flash Eurobarometer-
enquête "Consumer attitudes towards 
cross-border trade and consumer 
protection" 79% van de Europese 
consumenten aangeeft eerder naar de 
rechtbank te stappen als zij zich bij anderen 
kunnen aansluiten om een collectieve zaak 
aan te spannen,

Or. en

Amendement 11
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 79% van de Europese 
consumenten aangeeft eerder naar de 
rechtbank te stappen als zij zich bij 
anderen kunnen aansluiten om een 
collectieve zaak aan te spannen,

C. overwegende dat het merendeel van de 
consumentengeschillen kan worden 
opgelost door middel van 
buitengerechtelijke procedures en met 
name met behulp van verschillende 
mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting,

Or. en

Amendement 12
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 79% van de Europese 
consumenten aangeeft eerder naar de 

C. overwegende dat 79% van de Europese 
consumenten aangeeft eerder naar de 
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rechtbank te stappen als zij zich bij anderen 
kunnen aansluiten om een collectieve zaak 
aan te spannen,

rechtbank te stappen als zij zich bij anderen 
kunnen aansluiten om een collectieve zaak 
aan te spannen, want de mogelijkheid om 
gezamenlijk de verdediging te voeren 
maakt het mogelijk de kosten te 
verminderen en een grotere efficiëntie te 
bereiken,

Or. lt

Amendement 13
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D overwegende dat openbare handhaving 
door middel van beëindiging van 
overtredingen en het opleggen van boetes 
op zich de consument niet schadeloosstelt 
voor geleden schade,

D. overwegende dat openbare handhaving 
door middel van beëindiging van 
overtredingen en het opleggen van boetes 
de beste manier is om overtredingen te 
bestraffen, aangezien de maatschappij als 
geheel van de schadeloosstelling profijt 
heeft,

Or. de

Amendement 14
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat de bestaande 
verhaalsmogelijkheden voor consumenten 
en de EU-instrumenten voor handhaving 
over het algemeen als ontoereikend
worden beschouwd,

E. overwegende dat de bestaande 
verhaalsmogelijkheden voor consumenten 
en de EU-instrumenten voor handhaving 
over het algemeen als toereikend kunnen
worden beschouwd en er derhalve geen 
aanvullende maatregelen nodig zijn,

Or. de

Amendement 15
Wim van de Camp
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Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat de bestaande 
verhaalsmogelijkheden voor consumenten 
en de EU-instrumenten voor handhaving
over het algemeen als ontoereikend 
worden beschouwd,

E. overwegende dat de bestaande 
verhaalsmogelijkheden voor consumenten 
en instrumenten voor handhaving en de 
EU-coördinatie tussen de nationale 
collectieve verhaalmechanismen in 
sommige lidstaten wellicht niet toereikend 
zijn,

Or. en

Amendement 16
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat de bestaande 
verhaalsmogelijkheden voor consumenten 
en de EU-instrumenten voor handhaving 
over het algemeen als ontoereikend 
worden beschouwd,

E. overwegende dat de bestaande 
verhaalsmogelijkheden voor consumenten 
en de instrumenten voor handhaving in 
sommige lidstaten wellicht niet toereikend 
zijn,

Or. en

Amendement 17
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat de bestaande
verhaalsmogelijkheden voor consumenten 
en de EU-instrumenten voor handhaving 
over het algemeen als ontoereikend
worden beschouwd,

E. overwegende dat de bestaande 
verhaalsmogelijkheden voor consumenten 
en de EU-instrumenten voor handhaving 
over het algemeen onvoldoende 
bekendheid genieten waardoor er nog te 
weinig gebruik van wordt gemaakt,

Or. de
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Amendement 18
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E bis. overwegende dat tot dusver zestien 
lidstaten in hun rechtsstelsels collectieve 
verhaalmechanismen hebben 
geïntroduceerd, die evenwel grote 
verschillen vertonen qua reikwijdte, 
procedurele opzet (juridische status, 
categorieën slachtoffers, type procedure 
['opt in' of 'opt out'], financiering of rol 
van mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting naast gerechtelijke 
verhaalmogelijkheden) en 
doeltreffendheid, waardoor op EU-niveau 
een echte lappendeken ontstaat,

Or. en

Amendement 19
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Overweging F

Ontwerpadvies Amendement

F. overwegende dat het samenvoegen van 
de vorderingen in één enkele procedure 
voor collectief verhaal, of de indiening van 
de vordering door een 
vertegenwoordigende entiteit of door een 
orgaan dat handelt in het openbaar belang, 
het proces zou kunnen vereenvoudigen en 
de kosten voor de betrokken partijen zou 
terugbrengen,

F. overwegende dat het samenvoegen van 
de vorderingen in één enkele procedure 
voor collectief verhaal, of de indiening van 
de vordering door een 
vertegenwoordigende entiteit of door een 
orgaan dat handelt in het openbaar belang, 
het proces mogelijk zou kunnen 
vereenvoudigen en de kosten voor de 
afzonderlijke eisers zou terugbrengen, 
maar dat hierdoor de kosten voor de 
betrokken gedaagden tegelijkertijd 
exponentieel zouden toenemen,

Or. de
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Amendement 20
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Overweging G

Ontwerpadvies Amendement

G. overwegende dat de integratie van 
Europese markten en de daardoor ontstane 
toename van grensoverschrijdende 
activiteiten duidelijk maken dat er
behoefte is aan een EU-brede aanpak voor 
de vele massaschadezaken waarbij 
consumenten met lege handen naar huis 
gaan aangezien de procedures voor de 
collectieve vordering van 
compensatiebetalingen die in een aantal 
lidstaten zijn ingevoerd niet voorzien in 
grensoverschrijdende oplossingen,

G. overwegende dat ondanks de integratie 
van Europese markten en de daardoor 
ontstane toename van grensoverschrijdende 
activiteiten er naar verhouding slechts van 
weinig massaschadezaken sprake is, zodat
er geen behoefte is aan een EU-brede 
aanpak voor het oplossen van dergelijke 
zaken,

Or. de

Amendement 21
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Overweging G

Ontwerpadvies Amendement

G. overwegende dat de integratie van 
Europese markten en de daardoor ontstane 
toename van grensoverschrijdende 
activiteiten duidelijk maken dat er behoefte 
is aan een EU-brede aanpak voor de vele 
massaschadezaken waarbij consumenten 
met lege handen naar huis gaan aangezien 
de procedures voor de collectieve 
vordering van compensatiebetalingen die 
in een aantal lidstaten zijn ingevoerd niet 
voorzien in grensoverschrijdende 
oplossingen,

G. overwegende dat de integratie van 
Europese markten en de daardoor ontstane 
toename van grensoverschrijdende 
activiteiten duidelijk maken dat er behoefte 
is aan een EU-brede aanpak voor zaken
waarbij consumenten met lege handen naar 
huis gaan aangezien de procedures voor de 
collectieve vordering van 
compensatiebetalingen die in een aantal 
lidstaten zijn ingevoerd niet voorzien in
grensoverschrijdende oplossingen,

Or. en

Amendement 22
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Ontwerpadvies
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G bis. overwegende dat een stelsel van 
collectieve rechtshandhaving niet aansluit 
bij de gerechtelijke traditie in de meeste 
lidstaten,

Or. de

Amendement 23
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G ter. overwegende dat een mogelijk 
systeem voor collectief verhaal een 
aanvulling op de individuele 
rechtsbescherming kan vormen en 
derhalve niet uitgesloten mag worden,

Or. de

Amendement 24
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G quater. overwegende dat uit ervaringen 
in een aantal landen duidelijk is gebleken 
dat alleen al de dreiging van het inleiden 
van een collectieve 
rechtshandhavingsprocedure aanzienlijke 
kosten voor ondernemingen met zich 
meebrengt ook al hebben zij geen 
aantoonbare overtreding begaan;

Or. de
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Amendement 25
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Kopje 1

Ontwerpadvies Amendement

De behoefte aan een EU-kader Schrappen

Or. de

Amendement 26
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat een groot deel van de 
consumenten en kmo's die schade hebben 
geleden geen verhaal kunnen halen als 
gevolg van de zwakke punten van het 
huidige EU-kader voor verhaal en 
handhaving; bovendien berokkent de 
voortzetting van illegale praktijken de 
maatschappij grote schade;

1. wijst erop dat een groot deel van de 
consumenten en kmo's die schade hebben 
geleden geen verhaal kunnen halen; 
bovendien berokkenen illegale praktijken 
de maatschappij schade;

Or. de

Amendement 27
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat een groot deel van de 
consumenten en kmo's die schade hebben 
geleden geen verhaal kunnen halen als 
gevolg van de zwakke punten van het 
huidige EU-kader voor verhaal en 
handhaving; bovendien berokkent de 
voortzetting van illegale praktijken de 
maatschappij grote schade;

1. wijst erop dat het bestaande EU-
wetgevingskader dat gericht is op de 
bestrijding van inbreuken en de 
bevordering van samenwerking tussen de 
bevoegde nationale autoriteiten, 
verschillende tekortkomingen vertoont; 
verzoekt de Commissie de effectiviteit van 
Richtlijn 98/27/EG betreffende het doen 
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staken van inbreuken in het raam van de 
bescherming van de 
consumentenbelangen, en van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 
betreffende samenwerking tussen de 
nationale instanties die verantwoordelijk 
zijn voor handhaving van de wetgeving 
inzake consumentenbescherming, verder 
te versterken om een passende openbare 
handhaving van de consumentenrechten 
in de EU te waarborgen; wijst 
nadrukkelijk op het feit dat noch Richtlijn 
98/27/EG noch Verordening (EG) nr. 
2006/2004 voorziet in schadeloosstelling 
van consumenten voor geleden schade;

Or. en

Amendement 28
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat een groot deel van de
consumenten en kmo's die schade hebben 
geleden geen verhaal kunnen halen als 
gevolg van de zwakke punten van het 
huidige EU-kader voor verhaal en 
handhaving; bovendien berokkent de 
voortzetting van illegale praktijken de 
maatschappij grote schade;

1. wijst erop dat consumenten en kmo's die 
schade hebben geleden geen verhaal 
kunnen halen als gevolg van de zwakke 
punten van het huidige kader voor verhaal 
en handhaving in sommige lidstaten en dat
bovendien de voortzetting van illegale 
praktijken de maatschappij grote schade 
kan berokkenen;

Or. en

Amendement 29
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat een groot deel van de 
consumenten en kmo's die schade hebben 
geleden geen verhaal kunnen halen als 

1. wijst erop dat een groot deel van de 
consumenten en van de kmo's die schade 
hebben geleden als gevolg van het gebrek 
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gevolg van de zwakke punten van het 
huidige EU-kader voor verhaal en
handhaving; bovendien berokkent de 
voortzetting van illegale praktijken de 
maatschappij grote schade;

aan kennis over het huidige EU-kader 
voor verhaal en handhaving hun 
vorderingen niet doorzetten; bovendien 
berokkent de voortzetting van illegale 
praktijken de maatschappij grote schade;

Or. de

Amendement 30
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. roept de Commissie dan ook op om 
er onverwijld voor zorg te dragen dat 
consumenten en ondernemingen beter 
geïnformeerd worden over de reeds 
bestaande wetgevingsinstrumenten, zoals 
Verordening (EG) nr. 861/2007 tot 
vaststelling van een Europese procedure 
voor geringe vorderingen, Richtlijn 
2008/52/EG betreffende bepaalde 
aspecten van bemiddeling/mediation in 
burgerlijke en handelszaken en 
Verordening (EG) nr. 805/2004 tot 
invoering van een Europese executoriale 
titel voor niet-betwiste schuldvorderingen; 
stelt voor te dien einde de nationale 
overheidsdiensten, de rechtbanken, de 
Orde van Advocaten en de Kamers van 
Koophandel, consumentenorganisaties, 
rechtsbijstandverzekeraars en andere 
bevoegde organisaties bij een uitgebreide 
voorlichtingscampagne te betrekken; 
verzoekt om financiële ondersteuning 
voor relevante Europese en nationale 
campagnes;

Or. de

Amendement 31
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de huidige situatie niet
alleen nadelig is voor consumenten – de 
zwakkere partij bij markttransacties –
maar door oneerlijke concurrentie ook 
ongelijke marktvoorwaarden creëert voor 
de bedrijven die zich aan de regels 
houden;

2. onderstreept dat er momenteel geen 
efficiënt juridisch kader is voor de 
afhandeling van schade die ontstaan is 
door overtreding van de 
concurrentieregels, en voor de 
schadeloosstelling voor verhaal tegen 
betrokkenen; benadrukt dat de 
mededingingsautoriteiten boetes 
uitvaardigen voor schending van het 
mededingingsrecht, maar dat de getroffen 
personen alleen individueel schadeloos 
kunnen worden gesteld door de nationale 
rechter overeenkomstig de nationale 
procedureregels, waardoor gewone 
consumenten, die rechtstreeks getroffen 
worden door de schending van het 
mededingingsrecht, geen 
schadeloosstelling ontvangen, maar de 
boetes enkel aan de staat worden betaald, 
en daarom is gerechtigheid niet 
gewaarborgd;

Or. lt

Amendement 32
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de huidige situatie niet
alleen nadelig is voor consumenten – de 
zwakkere partij bij markttransacties –
maar door oneerlijke concurrentie ook 
ongelijke marktvoorwaarden creëert voor 
de bedrijven die zich aan de regels 
houden;

2. onderstreept dat er momenteel geen 
efficiënt juridisch kader is voor de 
afhandeling van schade die ontstaan is 
door overtreding van de 
concurrentieregels, en voor de 
schadeloosstelling voor verhaal tegen 
betrokkenen; benadrukt dat de 
mededingingsautoriteiten boetes 
uitvaardigen voor schending van het 
mededingingsrecht, maar dat de getroffen 
personen alleen individueel schadeloos 
kunnen worden gesteld door de nationale 
rechter overeenkomstig de nationale 
procedureregels, waardoor gewone 
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consumenten, die rechtstreeks getroffen 
worden door de schending van het 
mededingingsrecht, geen 
schadeloosstelling ontvangen, maar de 
boetes enkel aan de staat worden betaald, 
en daarom is gerechtigheid niet 
gewaarborgd;

Or. lt

Amendement 33
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt bezorgd op dat het huidige 
gebrek aan schadeloosstelling een grote 
lacune in het rechtsstelsel vormt, 
aangezien handelaren illegale winst 
mogen houden;

Schrappen

Or. de

Amendement 34
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt bezorgd op dat het huidige 
gebrek aan schadeloosstelling een grote 
lacune in het rechtsstelsel vormt, 
aangezien handelaren illegale winst 
mogen houden;

Schrappen

Or. de

Amendement 35
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat het ontbreken van een 
consistente aanpak van collectief verhaal 
op EU-niveau er gezien de 
verscheidenheid aan bestaande nationale 
stelsels mogelijk toe leidt dat burgers en
bedrijven hun rechten onvoldoende kunnen 
uitoefenen en deze rechten ongelijk worden 
toegepast;

4. wijst erop dat het ontbreken van 
rechtszekerheid en coherentie in de EU er 
gezien de verscheidenheid aan bestaande 
nationale stelsels mogelijk toe leidt dat 
zowel burgers als bedrijven hun rechten 
onvoldoende kunnen uitoefenen en deze 
rechten ongelijk worden toegepast;

Or. en

Amendement 36
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat het ontbreken van een 
consistente aanpak van collectief verhaal 
op EU-niveau er gezien de 
verscheidenheid aan bestaande nationale 
stelsels mogelijk toe leidt dat burgers en 
bedrijven hun rechten onvoldoende 
kunnen uitoefenen en deze rechten 
ongelijk worden toegepast;

4. wijst erop dat de verscheidenheid aan 
bestaande nationale stelsels en het 
subsidiariteitsbeginsel niet in het gedrang 
mogen komen door de invoering van één 
pasklaar systeem dat algemeen wordt 
toegepast op de uiterst ingewikkelde en 
zeer uiteenlopende rechtstradities in de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 37
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat deze situatie een 
aanzienlijke discriminatie bij de toegang 
tot de rechter tot gevolg heeft, wat nadelig 
is voor de interne markt, daar 
consumenten en bedrijven verschillend 
worden behandeld al naargelang hun 
woonplaats;

5. benadrukt dat de regelingen voor het 
verloop van juridische procedures onder 
de bevoegdheid van de lidstaten vallen;
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Or. de

Amendement 38
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat deze situatie een 
aanzienlijke discriminatie bij de toegang 
tot de rechter tot gevolg heeft, wat nadelig 
is voor de interne markt, daar consumenten 
en bedrijven verschillend worden 
behandeld al naargelang hun woonplaats;

5. benadrukt dat deze situatie een 
aanzienlijke discriminatie bij de toegang 
tot de rechter tot gevolg heeft, wat nadelig 
is voor de interne markt, daar consumenten 
verschillend worden behandeld al 
naargelang hun woonplaats;

Or. en

Amendement 39
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat deze situatie een 
aanzienlijke discriminatie bij de toegang 
tot de rechter tot gevolg heeft, wat nadelig 
is voor de interne markt, daar 
consumenten en bedrijven verschillend 
worden behandeld al naargelang hun 
woonplaats;

5. benadrukt dat de rechtsstelsels en de 
bepalingen van burgerlijke
rechtsvordering onder de bevoegdheid van 
de lidstaten vallen en sterk uiteenlopen, 
zodat het instellen van een 
gemeenschappelijke procedure 
ondenkbaar is; is van mening dat in 
plaats daarvan het beginsel van 
wederzijdse erkenning van vonnissen in 
collectieve procedures moet worden 
bevorderd;

Or. en

Amendement 40
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat deze situatie een 
aanzienlijke discriminatie bij de toegang 
tot de rechter tot gevolg heeft, wat nadelig 
is voor de interne markt, daar consumenten 
en bedrijven verschillend worden 
behandeld al naargelang hun woonplaats;

5. benadrukt dat deze situatie een 
aanzienlijke discriminatie bij de toegang 
tot de rechter tot gevolg heeft, wat nadelig 
is voor de interne markt, daar consumenten 
en bedrijven, met name kmo's, 
verschillend worden behandeld al 
naargelang hun woonplaats;

Or. lt

Amendement 41
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat volgens een in 
opdracht van DG SANCO door Civil 
Consulting uitgevoerde studie uit 2008 
("Evaluation of the effectiveness and 
efficiency of collective redress 
mechanisms in the EU") geen van de in 
de EU bestaande collectieve 
verhaalmechanismen onevenredige 
economische gevolgen heeft gehad voor 
de betrokken ondernemingen;

Or. en

Amendement 42
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst met klem op het gevaar dat het 
gebrek aan rechtszekerheid en juridische 
duidelijkheid op EU-niveau 
regelgevingsarbitrage van de kant van de 
eisers in de hand werkt en dat zij bij de 
procesvoering in het geval van 
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grensoverschrijdende geschillen voor de 
jurisdictie zullen kiezen die de meest 
gunstige en/of minst strenge wetgeving 
biedt;

Or. en

Amendement 43
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat bij talrijke eerdere 
raadplegingen relevante mazen in het 
bestaande regelgevingskader aan het licht 
zijn gekomen, waardoor duidelijk is 
geworden dat de EU maatregelen moet 
nemen op het gebied van collectief 
verhaal om de huidige tekortkomingen te 
verhelpen;

Schrappen

Or. en

Amendement 44
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat bij talrijke eerdere 
raadplegingen relevante mazen in het 
bestaande regelgevingskader aan het licht 
zijn gekomen, waardoor duidelijk is 
geworden dat de EU maatregelen moet 
nemen op het gebied van collectief 
verhaal om de huidige tekortkomingen te 
verhelpen;

Schrappen

Or. de

Amendement 45
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat bij talrijke eerdere 
raadplegingen relevante mazen in het 
bestaande regelgevingskader aan het licht 
zijn gekomen, waardoor duidelijk is 
geworden dat de EU maatregelen moet 
nemen op het gebied van collectief verhaal 
om de huidige tekortkomingen te 
verhelpen;

6. is van mening dat bij eerdere 
raadplegingen de voor- en nadelen van het 
bestaande regelgevingskader aan het licht 
zijn gekomen, zonder dat daarbij de 
noodzaak is gebleken van maatregelen van
de EU op het gebied van collectief verhaal;

Or. de

Amendement 46
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat bij talrijke eerdere 
raadplegingen relevante mazen in het 
bestaande regelgevingskader aan het licht 
zijn gekomen, waardoor duidelijk is 
geworden dat de EU maatregelen moet 
nemen op het gebied van collectief verhaal 
om de huidige tekortkomingen te 
verhelpen;

6. is van mening dat bij eerdere 
raadplegingen duidelijk is geworden dat op 
het gebied van collectief verhaal een 
coherente aanpak in de hele EU, 
gemeenschappelijke beginselen en een 
betere coördinatie van de maatregelen van 
de lidstaten nodig zijn om de huidige 
tekortkomingen te verhelpen;

Or. en

Amendement 47
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat bij talrijke eerdere 
raadplegingen relevante mazen in het 
bestaande regelgevingskader aan het licht 
zijn gekomen, waardoor duidelijk is 
geworden dat de EU maatregelen moet 

6. benadrukt dat EU-maatregelen ter 
vastlegging van een gemeenschappelijk 
kader op het gebied van collectief verhaal
een toegevoegde waarde zouden hebben, 
gezien de tekortkomingen en het gebrek 
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nemen op het gebied van collectief verhaal 
om de huidige tekortkomingen te 
verhelpen;

aan effectiviteit van de bestaande 
wetgevingsinstrumenten van de EU, de 
verscheidenheid van de situatie op 
nationaal niveau en het risico van 
misbruik dat voortvloeit uit de potentiële 
ontwikkeling en hervorming van 
bestaande nationale stelsels voor collectief 
verhaal en/of de invoering van dergelijke 
stelsels in lidstaten waar deze 
instrumenten nog niet bestaan;

Or. en

Amendement 48
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept de Commissie derhalve op om een 
wetsvoorstel in te dienen tot vaststelling 
van een reeks algemene beginselen voor 
regelingen voor collectief verhaal die 
zowel voor nationale als voor 
grensoverschrijdende gevallen gelden, 
rekening houdend met de gerechtelijke 
traditie van de EU en met de rechtsordes 
van de 27 lidstaten;

7. roept de Commissie derhalve op om de 
gerechtelijke traditie van de EU en de 
rechtsordes van de 27 lidstaten te 
eerbiedigen en op het gebied van de 
collectieve rechtshandhaving geen verdere 
actie te ondernemen;

Or. de

Amendement 49
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept de Commissie derhalve op om een
wetsvoorstel in te dienen tot vaststelling 
van een reeks algemene beginselen voor
regelingen voor collectief verhaal die 
zowel voor nationale als voor 
grensoverschrijdende gevallen gelden, 
rekening houdend met de gerechtelijke 

7. roept de Commissie derhalve op om 
wetsvoorstellen in te dienen tot vaststelling 
van coherente Europese regelingen voor 
collectief verhaal op het gebied van 
consumentenbescherming en 
concurrentie die zowel voor nationale als 
voor grensoverschrijdende gevallen gelden
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traditie van de EU en met de rechtsordes 
van de 27 lidstaten;

en gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
beginselen die een voortvloeisel zijn van
de gerechtelijke traditie van de EU en de 
rechtsordes van de 27 lidstaten;

Or. en

Amendement 50
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept de Commissie derhalve op om een 
wetsvoorstel in te dienen tot vaststelling 
van een reeks algemene beginselen voor 
regelingen voor collectief verhaal die 
zowel voor nationale als voor 
grensoverschrijdende gevallen gelden, 
rekening houdend met de gerechtelijke 
traditie van de EU en met de rechtsordes 
van de 27 lidstaten;

7. roept de Commissie derhalve op om een 
voorstel in te dienen tot vaststelling van 
een reeks algemene beginselen en 
waarborgen voor regelingen voor 
collectief verhaal die zowel voor nationale 
als voor grensoverschrijdende gevallen 
gelden, rekening houdend met de 
gerechtelijke traditie van de EU en met de 
rechtsordes van de 27 lidstaten en in 
overeenstemming met de in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
bedoelde beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid; stelt voor om in het 
voorstel mechanismen op te nemen ter 
verbetering van de coördinatie en de 
uitwisseling van goede praktijken tussen 
de lidstaten;

Or. en

Amendement 51
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept de Commissie derhalve op om een 
wetsvoorstel in te dienen tot vaststelling 
van een reeks algemene beginselen voor 
regelingen voor collectief verhaal die 
zowel voor nationale als voor 

7. roept de Commissie derhalve op om een 
voorstel in te dienen, eventueel met 
inbegrip van een wetgevingsinitiatief, tot 
vaststelling van een reeks algemene 
beginselen en waarborgen voor regelingen 
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grensoverschrijdende gevallen gelden, 
rekening houdend met de gerechtelijke 
traditie van de EU en met de rechtsordes 
van de 27 lidstaten;

voor collectief verhaal die zowel voor 
nationale als voor grensoverschrijdende 
gevallen gelden, rekening houdend met de 
gerechtelijke traditie van de EU en met de 
rechtsordes van de 27 lidstaten en in 
overeenstemming met de in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
bedoelde beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid; stelt voor om in het 
voorstel mechanismen op te nemen ter 
verbetering van de coördinatie en de 
uitwisseling van goede praktijken tussen 
de lidstaten;

Or. en

Amendement 52
Wim van de Camp

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept de Commissie derhalve op om een 
wetsvoorstel in te dienen tot vaststelling 
van een reeks algemene beginselen voor
regelingen voor collectief verhaal die zowel 
voor nationale als voor 
grensoverschrijdende gevallen gelden, 
rekening houdend met de gerechtelijke 
traditie van de EU en met de rechtsordes 
van de 27 lidstaten;

7. roept de Commissie derhalve op om een 
niet-wetgevend voorstel in te dienen om 
voor meer samenhang tussen de nationale 
regelingen voor collectief verhaal te 
zorgen, rekening houdend met de 
gerechtelijke traditie van de EU en met de 
rechtsordes van de 27 lidstaten;

Or. en

Amendement 53
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept de Commissie derhalve op om een
wetsvoorstel in te dienen tot vaststelling 
van een reeks algemene beginselen voor 
regelingen voor collectief verhaal die 

7. roept de Commissie derhalve op om de 
rechtsordes van de 27 lidstaten te 
respecteren en af te zien van de 
totstandbrenging van een uniforme 
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zowel voor nationale als voor 
grensoverschrijdende gevallen gelden, 
rekening houdend met de gerechtelijke 
traditie van de EU en met de rechtsordes 
van de 27 lidstaten;

procedure voor collectief verhaal die voor 
de hele EU geldt; verzoekt de Commissie 
in plaats daarvan richtsnoeren voor te 
stellen voor het instellen van collectieve 
procedures op basis van mechanismen 
voor alternatieve geschillenbeslechting, 
wat bevorderlijk zou kunnen zijn en de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen om de 
mogelijkheden te ontwikkelen die de 
nationale rechters de partijen aan de 
hand heeft gedaan die collectieve 
rechtszaken willen aanspannen; is van 
mening dat met de flexibiliteit van 
dergelijke procedures tevens de 
problemen kunnen worden voorkomen die 
zich in het geval van een meer ontwikkeld 
collectief verhaalmechanisme zouden 
voordoen;

Or. en

Amendement 54
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept de Commissie derhalve op om een 
wetsvoorstel in te dienen tot vaststelling 
van een reeks algemene beginselen voor
regelingen voor collectief verhaal die zowel 
voor nationale als voor 
grensoverschrijdende gevallen gelden, 
rekening houdend met de gerechtelijke 
traditie van de EU en met de rechtsordes 
van de 27 lidstaten;

7. roept de Commissie derhalve op om een 
niet-wetgevend voorstel in te dienen om 
voor meer samenhang tussen de nationale 
regelingen voor collectief verhaal te
zorgen, rekening houdend met de 
gerechtelijke traditie van de EU en met de 
rechtsordes van de 27 lidstaten;

Or. en

Amendement 55
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. roept de Commissie derhalve op om een 
wetsvoorstel in te dienen tot vaststelling 
van een reeks algemene beginselen voor 
regelingen voor collectief verhaal die zowel 
voor nationale als voor 
grensoverschrijdende gevallen gelden, 
rekening houdend met de gerechtelijke 
traditie van de EU en met de rechtsordes 
van de 27 lidstaten;

7. roept de Commissie derhalve op om een 
wetsvoorstel in te dienen tot vaststelling 
van een reeks algemene beginselen voor 
regelingen voor collectief verhaal voor 
grensoverschrijdende gevallen, rekening 
houdend met de gerechtelijke traditie van 
de EU en met de rechtsordes van de 27 
lidstaten;

Or. de

Amendement 56
Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept de Commissie derhalve op om een 
wetsvoorstel in te dienen tot vaststelling 
van een reeks algemene beginselen voor 
regelingen voor collectief verhaal die 
zowel voor nationale als voor 
grensoverschrijdende gevallen gelden, 
rekening houdend met de gerechtelijke 
traditie van de EU en met de rechtsordes 
van de 27 lidstaten;

7. roept de Commissie derhalve op om een 
wetsvoorstel in te dienen tot vaststelling 
van een reeks algemene beginselen voor 
regelingen voor collectief verhaal die 
zowel voor nationale als voor 
grensoverschrijdende gevallen gelden, 
rekening houdend met de gerechtelijke 
traditie van de EU en met de rechtsordes 
van de 27 lidstaten; benadrukt in dit 
opzicht dat de ervaring in de lidstaten op 
het gebied van collectief verhaal heeft 
geleerd welke valkuilen moeten worden 
vermeden en welke goede praktijken juist 
moeten worden bevorderd, waardoor 
relevante elementen voor de 
totstandbrenging van een doeltreffend 
collectiefverhaalmechanisme op Europees 
niveau worden onderstreept;

Or. fr

Amendement 57
Jürgen Creutzmann



PE469.826v01-00 28/59 AM\873429NL.doc

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat het ook tijd wordt voor 
een harmonisatie op Europees niveau 
aangezien een aantal lidstaten momenteel 
de mogelijkheden voor een substantiële 
hervorming van hun regelingen voor 
collectief verhaal onderzoekt;

8. wijst erop dat uit een onderzoek van een 
aantal lidstaten naar de mogelijkheden 
voor een substantiële hervorming van hun 
regelingen voor collectief verhaal blijkt dat 
dit probleem adequaat op nationaal 
niveau kan worden opgelost;

Or. de

Amendement 58
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat het ook tijd wordt voor
een harmonisatie op Europees niveau
aangezien een aantal lidstaten momenteel 
de mogelijkheden voor een substantiële 
hervorming van hun regelingen voor 
collectief verhaal onderzoekt;

8. wijst erop dat een Europese
harmonisatie steeds moeilijker wordt
aangezien de invoering van hervormingen 
inzake regelingen voor collectief verhaal in 
sommige lidstaten aantoont dat dit 
probleem op nationaal niveau kan worden 
opgelost;

Or. en

Amendement 59
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat het ook tijd wordt voor 
een harmonisatie op Europees niveau 
aangezien een aantal lidstaten momenteel 
de mogelijkheden voor een substantiële 
hervorming van hun regelingen voor 
collectief verhaal onderzoekt;

8. wijst erop dat het ook tijd wordt voor 
een harmonisatie op Europees niveau 
aangezien een aantal lidstaten momenteel 
de mogelijkheden voor een substantiële 
hervorming van hun regelingen voor 
collectief verhaal onderzoekt en andere op 
dit moment de invoering ervan 
overwegen;
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Or. fr

Amendement 60
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat het ook tijd wordt voor 
een harmonisatie op Europees niveau 
aangezien een aantal lidstaten momenteel 
de mogelijkheden voor een substantiële 
hervorming van hun regelingen voor 
collectief verhaal onderzoekt;

8. wijst erop dat het ook tijd wordt voor 
een coördinatie op Europees niveau 
aangezien een aantal lidstaten momenteel 
de mogelijkheden voor een substantiële 
hervorming van hun regelingen voor 
collectief verhaal onderzoekt;

Or. en

Amendement 61
Wim van de Camp

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat het ook tijd wordt voor 
een harmonisatie op Europees niveau 
aangezien een aantal lidstaten momenteel 
de mogelijkheden voor een substantiële 
hervorming van hun regelingen voor 
collectief verhaal onderzoekt;

8. wijst erop dat het ook tijd wordt voor 
een coördinatie op Europees niveau 
aangezien een aantal lidstaten momenteel 
de mogelijkheden voor een substantiële 
hervorming van hun regelingen voor 
collectief verhaal onderzoekt;

Or. en

Amendement 62
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is van oordeel dat de recente 
werkzaamheden van de Commissie met 
betrekking tot collectief verhaal zouden 
kunnen worden uitgebreid naar andere 
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gebieden, zoals inbreuken op de 
gegevensbescherming, financiële 
diensten, milieuschade, schendingen van 
het arbeidsrecht of discriminatie;

Or. en

Amendement 63
Sylvana Rapti, Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat geschillenbeslechting in 
een vroeg stadium zo veel mogelijk moet 
worden aangemoedigd, en een gang naar 
de rechter slechts gezien moet worden als
een laatste redmiddel;

9. benadrukt dat geschillenbeslechting in 
een vroeg stadium zo veel mogelijk moet 
worden aangemoedigd, en een gang naar 
de rechter slechts gezien moet worden als 
een laatste redmiddel; benadrukt dat 
mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting geen snellere en 
goedkopere oplossing kunnen bieden voor 
de betrokken partijen en een aanvullende 
rol naast gerechtelijk verhaal kunnen 
spelen; merkt evenwel op dat de bestaande 
stelsels voor alternatieve 
geschillenbeslechting momenteel grote –
sectorspecifieke en geografische – lacunes 
vertonen;

Or. en

Amendement 64
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat geschillenbeslechting in 
een vroeg stadium zo veel mogelijk moet 
worden aangemoedigd, en een gang naar 
de rechter slechts gezien moet worden als 
een laatste redmiddel;

9. benadrukt dat geschillenbeslechting in 
een vroeg stadium via een dialoog tussen 
de betrokken partijen zo veel mogelijk 
moet worden aangemoedigd; dringt er bij 
het bedrijfsleven op aan te erkennen dat 
het soms in zijn eigen belang is vrijwillig 
het initiatief te nemen om consumenten 
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schadeloos te stellen, ten einde 
gerechtelijke procedures te voorkomen;

Or. en

Amendement 65
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat geschillenbeslechting in 
een vroeg stadium zo veel mogelijk moet 
worden aangemoedigd, en een gang naar 
de rechter slechts gezien moet worden als 
een laatste redmiddel;

9. benadrukt dat het gebruik van 
mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting sterk moet worden 
aangemoedigd, en een gang naar de rechter 
slechts gezien moet worden als een laatste 
redmiddel; onderstreept dat mechanismen 
voor alternatieve geschillenbeslechting en 
collectief verhaal elkaar aanvullen en 
elkaar niet uitsluiten en dat de invoering 
van collectieve verhaalmogelijkheden de 
effectiviteit van regelingen voor 
alternatieve geschillenbeslechting 
hoogstwaarschijnlijk zal vergroten omdat 
ze als juridische 'stok achter de deur' 
fungeren;

Or. en

Amendement 66
Sylvana Rapti, Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. merkt op dat mechanismen voor 
alternatieve geschillenbeslechting vaak 
afhankelijk zijn van de bereidheid tot 
medewerking van de handelaar en dat de 
meeste organen voor alternatieve 
geschillenbeslechting niet voorzien in 
procedures voor collectieve vorderingen; 
benadrukt dat een doeltreffend juridisch 
verhaalsysteem een sterke prikkel zou 
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vormen voor de betrokken partijen om 
hun geschil buitengerechtelijk op te 
schikken, waardoor waarschijnlijk een 
aanzienlijk aantal zaken zonder 
tussenkomst van de rechter zou kunnen 
worden opgelost, waarop reeds werd 
gewezen in zijn resolutie van 20 mei 2010 
over het verwezenlijken van een interne 
markt voor consumenten en burgers;

Or. en

Amendement 67
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. benadrukt dat naast de mogelijkheid 
van het instellen van een individuele 
rechtsvordering ook de mogelijkheid moet
bestaan voor het afdwingen van 
collectieve verhaalsprocedures; onder 
meer doordat een aantal eisers die 
geconfronteerd worden met een en 
dezelfde inbreuk, zich aaneensluiten met 
het oog op een collectieve 
rechtshandhaving; een dergelijke 
handhaving kan plaatsvinden door een 
daartoe strekkende opdracht te verlenen 
aan een entiteit die de belangen van de 
eisers behartigt, aan een orgaan dat in het 
openbaar belang handelt of aan 
advocaten en consumentenorganisaties;

Or. de

Amendement 68
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. benadrukt dat het gebruik van 
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mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting sterk moet worden 
aangemoedigd, en een gang naar de 
rechter slechts gezien moet worden als 
een laatste redmiddel;

Or. en

Amendement 69
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quinquies. erkent de noodzaak van het 
voorkomen van misbruik of frauduleus 
gebruik van collectieve 
verhaalmechanismen, zoals dat in landen 
buiten Europa voorkomt, met name in de 
vorm van collectieve procedures in de VS; 
benadrukt echter dat de praktijk in EU-
lidstaten die reeds collectieve juridische 
verhaalmechanismen hebben ingevoerd, 
geen aanleiding geeft om bevreesd te zijn 
voor dergelijk misbruik of buitensporig 
procederen;

Or. en

Amendement 70
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat een Europese aanpak van 
collectief verhaal geen financiële prikkel 
mag bevatten voor misbruik van 
collectieve rechtszaken, en moet voorzien 
in effectieve waarborgen tegen kansloze 
vorderingen en onevenredig hoge kosten 
voor bedrijven, met name in deze tijden 
van financiële crisis;

10. benadrukt dat een Europese aanpak van 
collectief verhaal het inherente risico met 
zich meebrengt dat er een financiële 
prikkel wordt gecreëerd die tot kansloze 
vorderingen en onevenredig hoge kosten 
voor bedrijven kan leiden, met name in 
deze tijden van financiële crisis;
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Or. de

Amendement 71
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat een Europese aanpak van 
collectief verhaal geen financiële prikkel 
mag bevatten voor misbruik van 
collectieve rechtszaken, en moet voorzien 
in effectieve waarborgen tegen kansloze 
vorderingen en onevenredig hoge kosten 
voor bedrijven, met name in deze tijden 
van financiële crisis;

10. benadrukt dat een Europese aanpak van 
collectief verhaal geen financiële prikkel 
mag bevatten voor misbruik van 
collectieve rechtszaken, en moet voorzien 
in sterke en effectieve waarborgen tegen 
kansloze vorderingen en onevenredig hoge 
kosten voor bedrijven, met name in deze 
tijden van financiële crisis;

Or. en

Amendement 72
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. benadrukt dat een effectief stelsel voor 
collectief verhaal binnen een redelijk 
tijdsbestek rechtszekerheid en eerlijke en 
afdoende resultaten moet opleveren, 
waarbij de rechten van alle betrokkenen 
worden gerespecteerd;

11. benadrukt dat een stelsel voor collectief 
verhaal doorgaans niet in staat is binnen 
een redelijk tijdsbestek rechtszekerheid en 
eerlijke en afdoende resultaten op te 
leveren, waarbij de rechten van alle 
betrokkenen worden gerespecteerd;

Or. de

Amendement 73
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. benadrukt dat een effectief stelsel voor 
collectief verhaal binnen een redelijk 

11. benadrukt dat een effectief stelsel voor 
collectief verhaal binnen een redelijk 
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tijdsbestek rechtszekerheid en eerlijke en 
afdoende resultaten moet opleveren, 
waarbij de rechten van alle betrokkenen 
worden gerespecteerd;

tijdsbestek rechtszekerheid en eerlijke en 
afdoende resultaten moet opleveren, 
waarbij de rechten van alle betrokkenen 
worden gerespecteerd; is van mening dat 
de EU-aanpak van collectief verhaal 
tevens moet voorzien in de mogelijkheid 
om binnen een bepaalde termijn beroep 
aan te tekenen tegen een gerechtelijk 
besluit;

Or. en

Amendement 74
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. benadrukt dat elementen die een 
aanklaagcultuur bevorderen, zoals 
punitieve schadevergoedingen, 
resultaatafhankelijke honoraria, het 
ontbreken van beperkingen op de 
procesbevoegdheid en excessieve 
schadeloosstellingen, niet verenigbaar zijn 
met de Europese juridische traditie en 
derhalve vermeden dienen te worden;

12. benadrukt dat elementen die een 
aanklaagcultuur bevorderen, zoals 
punitieve schadevergoedingen, 
resultaatafhankelijke honoraria, het 
ontbreken van beperkingen op de 
procesbevoegdheid en excessieve 
schadeloosstellingen, niet verenigbaar zijn 
met de Europese juridische traditie en 
derhalve te allen tijde vermeden moeten 
worden;

Or. de

Amendement 75
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. benadrukt dat elementen die een 
aanklaagcultuur bevorderen, zoals 
punitieve schadevergoedingen, 
resultaatafhankelijke honoraria, het 
ontbreken van beperkingen op de 
procesbevoegdheid en excessieve 
schadeloosstellingen, niet verenigbaar zijn 

12. benadrukt dat een Europese aanpak 
van collectieve verhaalmechanismen 
absoluut bepaalde praktijken moet 
uitsluiten die een mogelijkerwijs in 
misstanden ontaardende aanklaagcultuur 
bevorderen en die onverenigbaar zijn met 
de Europese juridische traditie: de 
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met de Europese juridische traditie en 
derhalve vermeden dienen te worden;

mogelijkheid om schadevergoedingen toe 
te kennen die "punitief" zijn omdat zij 
niet in verhouding staan tot de geleden 
schade, advocatenhonoraria die 
afhankelijk zijn van het resultaat van het 
verhaal of zelfs het ontbreken van 
beperkingen op de procesbevoegdheid en 
excessieve schadeloosstellingen;

Or. fr

Amendement 76
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. benadrukt dat elementen die een 
aanklaagcultuur bevorderen, zoals 
punitieve schadevergoedingen, 
resultaatafhankelijke honoraria, het 
ontbreken van beperkingen op de 
procesbevoegdheid en excessieve 
schadeloosstellingen, niet verenigbaar zijn 
met de Europese juridische traditie en 
derhalve vermeden dienen te worden;

12. benadrukt dat elementen die een 
aanklaagcultuur bevorderen, zoals 
punitieve schadevergoedingen, 
resultaatafhankelijke honoraria, 
financiering door derden, het gebrek aan 
invloed op de vertegenwoordigende 
entiteiten, het 'opt out-beginsel, de 
mogelijkheid van advocaten om potentiële 
slachtoffers als cliënten te werven en de 
"discovery procedure" met betrekking tot 
het bewijsrecht, niet verenigbaar zijn met 
de Europese juridische traditie en derhalve 
verworpen moeten worden;

Or. en

Amendement 77
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. benadrukt dat elementen die een 
aanklaagcultuur bevorderen, zoals 
punitieve schadevergoedingen, 
resultaatafhankelijke honoraria, het 

12. benadrukt dat elementen die een 
aanklaagcultuur bevorderen, zoals 
punitieve schadevergoedingen, 
resultaatafhankelijke honoraria, het 
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ontbreken van beperkingen op de 
procesbevoegdheid en excessieve 
schadeloosstellingen, niet verenigbaar zijn 
met de Europese juridische traditie en 
derhalve vermeden dienen te worden;

ontbreken van beperkingen op de 
procesbevoegdheid en excessieve 
schadeloosstellingen, niet verenigbaar zijn 
met de Europese juridische traditie en 
derhalve vermeden moeten worden;

Or. en

Amendement 78
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. benadrukt dat de EU-aanpak van 
collectief verhaal alleen dient te voorzien 
in collectieve actie door 
vertegenwoordigende entiteiten die naar 
behoren op nationaal niveau erkend zijn 
(openbare instanties als een ombudsman 
of consumentenorganisaties) teneinde de 
effectiviteit van het systeem te waarborgen 
en mogelijk misbruik tegen te gaan; 
verzoekt de Commissie 
gemeenschappelijke criteria te 
omschrijven waaraan procesbevoegde 
consumentenorganisaties moeten voldoen, 
teneinde regelgevingsarbitrage te 
voorkomen; benadrukt dat het de taak van 
de nationale bevoegde autoriteiten moet 
zijn om te controleren of de 
consumentenorganisaties aan die criteria 
voldoen;

Or. en

Amendement 79
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Marielle Gallo

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 ter. wijst er nadrukkelijk op dat de 
Europese aanpak van collectief verhaal 
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moet worden gebaseerd op het 'opt in'-
beginsel, dat inhoudt dat de slachtoffers 
duidelijk zijn geïdentificeerd en alleen 
aan de procedure deelnemen indien zij dat 
wensen, ten einde potentieel misbruik te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 80
Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. wijst erop dat de doeltreffendheid van 
collectief verhaal een entiteit vereist (bijv. 
een ombudsman, of consumenten- of 
handelsorganisaties) die slachtoffers uit 
andere lidstaten kan vertegenwoordigen; 
overwegende dat ook kan worden voorzien 
in de mogelijkheid dat een 
vertegenwoordigende instantie slachtoffers 
vertegenwoordigt in gerechtelijke of 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
in een andere lidstaat;

13. wijst erop dat de doeltreffendheid van 
collectief verhaal een entiteit vereist (bijv. 
een ombudsman, of consumenten- of 
handelsorganisaties) die slachtoffers uit 
andere lidstaten kan vertegenwoordigen; 
overwegende dat ook kan worden voorzien 
in de mogelijkheid dat een 
vertegenwoordigende instantie slachtoffers 
vertegenwoordigt in gerechtelijke of 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
in een andere lidstaat; het moet een 
vertegenwoordigende entiteit ook worden 
toegestaan alle slachtoffers te 
vertegenwoordigen, of deze nu wel of niet 
bekend zijn in het begin van de 
procedure;

Or. fr

Amendement 81
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. wijst erop dat de doeltreffendheid van 
collectief verhaal een entiteit vereist (bijv. 
een ombudsman, of consumenten- of 
handelsorganisaties) die slachtoffers uit 

Schrappen
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andere lidstaten kan vertegenwoordigen; 
overwegende dat ook kan worden voorzien 
in de mogelijkheid dat een 
vertegenwoordigende instantie 
slachtoffers vertegenwoordigt in 
gerechtelijke of buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting in een andere 
lidstaat;

Or. de

Amendement 82
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. wijst erop dat de doeltreffendheid van 
collectief verhaal een entiteit vereist (bijv. 
een ombudsman, of consumenten- of 
handelsorganisaties) die slachtoffers uit 
andere lidstaten kan vertegenwoordigen; 
overwegende dat ook kan worden voorzien 
in de mogelijkheid dat een 
vertegenwoordigende instantie 
slachtoffers vertegenwoordigt in 
gerechtelijke of buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting in een andere 
lidstaat;

13. wijst nadrukkelijk op het feit dat in het 
geval van grensoverschrijdende geschillen 
de vertegenwoordigende entiteit (een 
openbare instantie of een erkende 
consumentenorganisatie) ook slachtoffers 
uit andere lidstaten moet kunnen 
vertegenwoordigen, evenals slachtoffers 
die in een andere lidstaat aan een 
collectieve procedure deelnemen;

Or. en

Amendement 83
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. wijst erop dat de doeltreffendheid van 
collectief verhaal een entiteit vereist (bijv. 
een ombudsman, of consumenten- of 
handelsorganisaties) die slachtoffers uit 
andere lidstaten kan vertegenwoordigen; 

13. wijst erop dat de doeltreffendheid van 
collectief verhaal een entiteit vereist die 
slachtoffers uit andere lidstaten kan 
vertegenwoordigen; overwegende dat ook 
kan worden voorzien in de mogelijkheid 
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overwegende dat ook kan worden voorzien 
in de mogelijkheid dat een 
vertegenwoordigende instantie slachtoffers 
vertegenwoordigt in gerechtelijke of 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
in een andere lidstaat;

dat een vertegenwoordigende instantie 
slachtoffers vertegenwoordigt in 
gerechtelijke of buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting in een andere 
lidstaat; benadrukt dat alleen organisaties 
die speciaal voor dit doel zijn aangewezen, 
zoals een ombudsman, een consumenten-
of een beroepsorganisatie gerechtigd 
dienen te zijn om slachtoffers in dit 
opzicht te vertegenwoordigen in 
gerechtelijke procedures; 

Or. en

Amendement 84
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. wijst erop dat de doeltreffendheid van 
collectief verhaal een entiteit vereist (bijv. 
een ombudsman, of consumenten- of 
handelsorganisaties) die slachtoffers uit 
andere lidstaten kan vertegenwoordigen; 
overwegende dat ook kan worden voorzien 
in de mogelijkheid dat een 
vertegenwoordigende instantie slachtoffers 
vertegenwoordigt in gerechtelijke of 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
in een andere lidstaat;

13. wijst erop dat de doeltreffendheid van 
collectief verhaal zowel om rechten te 
beschermen die geschonden werden door 
eenzelfde onrechtmatige daad, als verhaal 
dat gebaseerd is op dezelfde feitelijke en 
juridische omstandigheden, een entiteit 
vereist (bijv. een ombudsman, of 
consumenten- of handelsorganisaties) die 
slachtoffers uit andere lidstaten kan 
vertegenwoordigen; overwegende dat ook 
kan worden voorzien in de mogelijkheid 
dat een vertegenwoordigende instantie 
slachtoffers vertegenwoordigt in 
gerechtelijke of buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting in een andere 
lidstaat;

Or. lt

Amendement 85
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

13 bis. erkent dat de keuze tussen een 'opt 
in'- en een 'opt out'-procedure een 
belangrijk element is van een stelsel voor 
collectief verhaal; is zich bewust van het 
feit dat consumentenorganisaties 'opt in'-
systemen als lastig en kostenintensief 
beschouwen vanwege het nodige 
voorbereidende werk zoals het 
identificeren van de consumenten, het 
vaststellen van de feiten van elke zaak, het 
organiseren van de zaak en het 
communiceren met alle afzonderlijke 
eisers, en dat zij ook op moeilijkheden 
kunnen stuiten bij het vinden van 
voldoende consumenten die willen 
deelnemen wanneer onzeker is of de 
procedure doeltreffend is of bij gebrek 
aan informatie;

Or. en

Amendement 86
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 ter. wijst erop dat dergelijke problemen 
bij een 'opt in'-procedure door de 
rechtbank kunnen worden opgelost door 
consumenten toe te staan zich bij een 
collectieve actie aan te sluiten nadat in 
een proefproces het vonnis is 
uitgesproken, en door het vonnis voor alle 
benadeelden te doen gelden;

Or. en

Amendement 87
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

13 quater. benadrukt tevens dat 'opt out'-
oplossingen veel van die moeilijkheden 
kunnen overwinnen, hoewel zij in Europa 
vaak een negatief imago hebben omdat 
gevreesd wordt dat zij een aanmoediging 
zijn voor het buitensporige procederen 
zoals in sommige niet-Europese 
rechtsgebieden wordt ervaren; merkt op 
dat in de lidstaten waar 'opt out'-systemen 
worden toegepast, collectieve acties 
doeltreffender zijn gebleken en een 
hogere participatie van consumenten 
mogelijk maken, zonder dat dit tot 
buitensporig procederen leidt; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat een 
dergelijk mechanisme de onvrijwillige 
deelname van slachtoffers aan een 
collectieve actie uitsluit en het individuele 
recht op toegang tot de rechter onverlet 
laat;

Or. en

Amendement 88
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 quinquies. verzoekt de Commissie om 
als alternatief de invoering te overwegen 
van een systeem dat zoveel mogelijk 
slachtoffers de mogelijkheid biedt om 
verhaal te halen, rekening houdend met 
de bestaande nationale stelsels ('opt 
in'/'opt out') in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel; benadrukt dat een 
geringe participatie in collectieve acties 
dient te worden voorkomen, aangezien dit 
ertoe zou leiden dat het merendeel van de 
slachtoffers die schade hebben geleden, 
geen schadeloosstelling zouden 
ontvangen, waardoor handelaren die in 
gebreke blijven een deel van hun onwettig 
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ten koste van consumenten en eerlijke 
handelaren verkregen winst zouden 
kunnen behouden;

Or. en

Amendement 89
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 sexies. is van mening dat er een 'opt-
in' systeem zou moeten komen voor 
collectieve rechtsvorderingen waarbij 
consumenten zich actief dienen aan te 
melden bij een vertegenwoordigende 
instantie om in aanmerking te kunnen 
komen voor schadeloosstelling, zodat geen 
automatische vertegenwoordiging van 
consumenten en zonder hun medeweten 
plaatsvindt;

Or. nl

Amendement 90
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. is van mening dat de rechtbank een 
cruciale rol moet spelen bij het bepalen van 
de ontvankelijkheid van de vordering, de 
representativiteit van de eiser en de 
controle op de informatieverstrekking aan 
de consument;

14. is van mening dat het gerecht een 
cruciale rol moet spelen bij het bepalen van 
de ontvankelijkheid van de vordering, de 
representativiteit van de eiser en de 
controle op de informatieverstrekking aan 
de consument;

Or. de

Amendement 91
Robert Rochefort
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Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. is van mening dat de rechtbank een 
cruciale rol moet spelen bij het bepalen van 
de ontvankelijkheid van de vordering, de 
representativiteit van de eiser en de 
controle op de informatieverstrekking aan 
de consument;

14. is van mening dat de rechtbank een 
cruciale rol moet spelen bij het bepalen van 
de ontvankelijkheid van de vordering en de 
representativiteit van de eiser zodat alleen 
gegronde vorderingen worden bestudeerd
en er sprake is van een billijk evenwicht 
tussen de preventie van onrechtmatig 
verhaal en de eerbiediging van het recht
op effectieve toegang tot de rechtspraak, 
zowel voor de burgers als voor de 
ondernemingen in de Unie;

Or. fr

Amendement 92
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. is van mening dat de rechtbank een 
cruciale rol moet spelen bij het bepalen van 
de ontvankelijkheid van de vordering, de 
representativiteit van de eiser en de 
controle op de informatieverstrekking aan 
de consument;

14. is van mening dat de rechtbank een 
cruciale rol moet spelen en een 
aanzienlijke discretionaire bevoegdheid 
moet hebben bij het bepalen van de 
ontvankelijkheid van de vordering, de 
representativiteit van de eiser en de 
controle op de informatieverstrekking aan 
de consument;

Or. lt

Amendement 93
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. benadrukt dat consumenten zich 
uitsluitend op eigen uitdrukkelijk verzoek 
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bij een collectieve rechtszaak kunnen 
voegen en dat hen het individuele 
verhaalsrecht niet ontzegd mag worden;

Or. de

Amendement 94
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. is van mening dat de rechter tevens 
dient te bepalen hoe de schadeloosstelling 
moet worden geregeld en moet controleren 
of betalingsregelingen eerlijk zijn; wijst 
erop dat controlemechanismen van 
rechtbanken en de vereisten inzake 
evenredigheid beschuldigden zouden 
beschermen tegen misbruik van het 
systeem;

15. is van mening dat de rechter tevens 
dient te bepalen hoe de schadeloosstelling 
moet worden geregeld en moet controleren 
of betalingsregelingen eerlijk zijn; wijst 
erop dat controlemechanismen van 
rechtbanken en de vereisten inzake 
evenredigheid beschuldigden moeten
beschermen tegen misbruik van het 
systeem;

Or. de

Amendement 95
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. is van mening dat de rechter tevens 
dient te bepalen hoe de schadeloosstelling 
moet worden geregeld en moet controleren 
of betalingsregelingen eerlijk zijn; wijst 
erop dat controlemechanismen van 
rechtbanken en de vereisten inzake 
evenredigheid beschuldigden zouden 
beschermen tegen misbruik van het 
systeem;

15. is van mening dat de rechter tevens 
dient te waarborgen dat de 
schadeloosstelling eerlijk wordt verdeeld
en moet controleren of betalingsregelingen 
eerlijk zijn; wijst erop dat 
controlemechanismen van rechtbanken en 
de vereisten inzake evenredigheid 
beschuldigden zouden beschermen tegen 
misbruik van het systeem;

Or. en
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Amendement 96
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. is van mening dat de rechter tevens 
dient te bepalen hoe de schadeloosstelling 
moet worden geregeld en moet controleren 
of betalingsregelingen eerlijk zijn; wijst 
erop dat controlemechanismen van 
rechtbanken en de vereisten inzake 
evenredigheid beschuldigden zouden 
beschermen tegen misbruik van het 
systeem;

15. is van mening dat de rechter tevens 
dient te bepalen hoe de schadeloosstelling 
moet worden geregeld en moet controleren 
of betalingsregelingen eerlijk zijn; wijst 
erop dat controlemechanismen van 
rechtbanken en de vereisten inzake 
evenredigheid gedaagden zouden 
beschermen tegen misbruik van het 
systeem;

Or. de

Amendement 97
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. erkent het belang van het beginsel 
dat de verliezer betaalt als middel om 
mogelijk misbruik door middel van een 
Europees collectief verhaalmechanisme te 
voorkomen; benadrukt dat waarborgen 
tegen onterechte vorderingen, zoals de 
vertegenwoordiging van de eisers door 
legitieme entiteiten die in het algemeen 
belang handelen, of het 
evenredigheidsbeginsel met betrekking tot 
schadeloosstelling van de slachtoffers, een 
gepaste aanpassing van dit beginsel 
zouden kunnen rechtvaardigen, door de 
rechter de beslissingsbevoegdheid te 
verlenen om de door de verliezer te 
betalen proceskosten eventueel te 
verminderen;

Or. en
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Amendement 98
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 ter. wijst nadrukkelijk op de noodzaak 
van de inachtneming van het beginsel dat 
de verliezer betaalt, volgens hetwelk de 
verliezende partij de proceskosten moet 
voldoen, ten einde een golf van onterechte 
vorderingen te voorkomen;

Or. en

Amendement 99
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. wijst erop dat informatie over 
collectieve rechtsvorderingen een 
belangrijke rol speelt in de effectiviteit van 
de procedure, omdat consumenten ervan op 
de hoogte moeten zijn dat zij het 
slachtoffer zijn geworden van dezelfde 
illegale praktijk en dat er een collectieve 
rechtszaak is aangespannen; roept de 
lidstaten op doeltreffende mechanismen op 
te zetten om zo veel mogelijk slachtoffers 
te informeren, met name als deze in 
verschillende lidstaten wonen;

16. wijst erop dat de verstrekking van
informatie over collectieve 
rechtsvorderingen een belangrijke rol 
speelt voor de toegankelijkheid en
effectiviteit van de procedure, omdat 
consumenten ervan op de hoogte moeten 
zijn dat zij het slachtoffer zijn geworden 
van dezelfde illegale praktijk en dat er een 
collectieve rechtszaak is aangespannen, 
ook indien dit in een andere lidstaat het 
geval is; roept de lidstaten op doeltreffende 
mechanismen op te zetten om zo veel 
mogelijk slachtoffers te informeren en 
bewust te maken van hun rechten en 
plichten, met name als deze in 
verschillende lidstaten wonen;

Or. en

Amendement 100
Anna Maria Corazza Bildt



PE469.826v01-00 48/59 AM\873429NL.doc

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. wijst erop dat informatie over 
collectieve rechtsvorderingen een 
belangrijke rol speelt in de effectiviteit van 
de procedure, omdat consumenten ervan op 
de hoogte moeten zijn dat zij het 
slachtoffer zijn geworden van dezelfde 
illegale praktijk en dat er een collectieve 
rechtszaak is aangespannen; roept de 
lidstaten op doeltreffende mechanismen op 
te zetten om zo veel mogelijk slachtoffers 
te informeren, met name als deze in 
verschillende lidstaten wonen;

16. wijst erop dat de verstrekking van
informatie over collectieve 
rechtsvorderingen een belangrijke rol 
speelt voor de toegankelijkheid en 
effectiviteit van de procedure, omdat 
consumenten ervan op de hoogte moeten 
zijn dat zij zijn getroffen door dezelfde 
illegale praktijk en dat er een collectieve 
rechtszaak is aangespannen, ook indien dit 
in een andere lidstaat het geval is; roept 
de lidstaten op doeltreffende mechanismen 
op te zetten om zo veel mogelijk getroffen 
consumenten te informeren en bewust te 
maken van hun rechten en plichten, met 
name als deze in verschillende lidstaten 
wonen; benadrukt dat 
consumentenorganisaties zowel op 
nationaal als Europees niveau een rol 
dienen te spelen bij het verstrekken van 
informatie aan hun leden in de hele EU;

Or. en

Amendement 101
Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. wijst erop dat informatie over 
collectieve rechtsvorderingen een 
belangrijke rol speelt in de effectiviteit van 
de procedure, omdat consumenten ervan op 
de hoogte moeten zijn dat zij het 
slachtoffer zijn geworden van dezelfde 
illegale praktijk en dat er een collectieve 
rechtszaak is aangespannen; roept de 
lidstaten op doeltreffende mechanismen op 
te zetten om zo veel mogelijk slachtoffers 
te informeren, met name als deze in 
verschillende lidstaten wonen;

16. wijst erop dat informatie over 
collectieve rechtsvorderingen een 
belangrijke rol speelt in de effectiviteit van 
de procedure, omdat consumenten ervan op 
de hoogte moeten zijn dat zij het 
slachtoffer zijn geworden van dezelfde 
illegale praktijk en dat er een collectieve 
rechtszaak is aangespannen; roept de 
lidstaten op doeltreffende mechanismen op 
te zetten en te voorzien in toereikende 
financiële middelen om zo veel mogelijk 
slachtoffers te informeren, met name als 
deze in verschillende lidstaten wonen; wijst 
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in dit opzicht op de bepalende rol die 
consumentenorganisaties en de Europese 
centra voor de consument (ECC's) 
kunnen spelen om de informatie aan zo 
veel mogelijk mensen te verstrekken, met 
name aan de kwetsbaarste consumenten;

Or. fr

Amendement 102
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. wijst erop dat informatie over 
collectieve rechtsvorderingen een 
belangrijke rol speelt in de effectiviteit van 
de procedure, omdat consumenten ervan op 
de hoogte moeten zijn dat zij het 
slachtoffer zijn geworden van dezelfde 
illegale praktijk en dat er een collectieve 
rechtszaak is aangespannen; roept de 
lidstaten op doeltreffende mechanismen op 
te zetten om zo veel mogelijk slachtoffers 
te informeren, met name als deze in 
verschillende lidstaten wonen;

16. wijst erop dat informatie over 
collectieve rechtsvorderingen een 
belangrijke rol speelt in de effectiviteit van 
de procedure, omdat consumenten ervan op 
de hoogte moeten zijn dat zij het 
slachtoffer zijn geworden van dezelfde 
illegale praktijk en dat er een collectieve 
rechtszaak is aangespannen; roept de 
lidstaten op doeltreffende mechanismen op 
te zetten om zo veel mogelijk slachtoffers 
te informeren, met name als deze in 
verschillende lidstaten wonen, waarbij 
tegelijkertijd wordt voorkomen dat de 
reputatie van de partij in kwestie ten 
onrechte wordt geschaad, opdat het 
vermoeden van onschuld scrupuleus 
wordt gerespecteerd;

Or. fr

Amendement 103
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. stelt voor om een Europees register 
van aangespannen en lopende 
rechtszaken op te zetten om de 
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samenwerking tussen de entiteiten die 
gerechtigd zijn tot collectieve actie te 
vergemakkelijken; benadrukt dat een 
dergelijk Europees overzicht voor die 
entiteiten die collectief verhaal willen 
halen bij de rechter een nuttig instrument 
zou vormen om vast te stellen of reeds een 
soortgelijke collectieve actie op stapel 
staat in een andere lidstaat; benadrukt het 
belang van de uitwisseling van goede 
praktijken en de toepassing van de 
beschikbare technologie om de 
uitwisseling van informatie en de 
registratie en samenvoeging van zaken te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 104
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. bevestigt dat lidstaten voldoende 
financieringsmechanismen beschikbaar 
moeten stellen om collectief verhaal in de 
praktijk mogelijk te maken; benadrukt dat 
overheidsinstanties geen middelen mogen 
toewijzen aan kansloze vorderingen;

Schrappen

Or. de

Amendement 105
Wim van de Camp

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. bevestigt dat lidstaten voldoende 
financieringsmechanismen beschikbaar 
moeten stellen om collectief verhaal in de 
praktijk mogelijk te maken; benadrukt dat 
overheidsinstanties geen middelen mogen 

Schrappen
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toewijzen aan kansloze vorderingen;

Or. en

Amendement 106
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. bevestigt dat lidstaten voldoende 
financieringsmechanismen beschikbaar 
moeten stellen om collectief verhaal in de 
praktijk mogelijk te maken; benadrukt dat 
overheidsinstanties geen middelen mogen 
toewijzen aan kansloze vorderingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 107
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. bevestigt dat lidstaten voldoende 
financieringsmechanismen beschikbaar 
moeten stellen om collectief verhaal in de 
praktijk mogelijk te maken; benadrukt dat 
overheidsinstanties geen middelen mogen 
toewijzen aan kansloze vorderingen;

17. bevestigt dat de Commissie dient te 
onderzoeken hoe de financiering van 
collectieve verhaalprocedures mogelijk is 
zonder de contractvrijheid, de vrije 
mededinging en de beginselen van de 
interne markt te verstoren, om collectief 
verhaal in de praktijk mogelijk te maken en 
rekening te houden met het feit dat 
sommige consumentenorganisaties 
wellicht vanwege geldgebrek geen 
collectieve rechtszaken kunnen 
aanspannen;

Or. en

Amendement 108
Hans-Peter Mayer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. bevestigt dat lidstaten voldoende
financieringsmechanismen beschikbaar 
moeten stellen om collectief verhaal in de 
praktijk mogelijk te maken; benadrukt dat 
overheidsinstanties geen middelen mogen 
toewijzen aan kansloze vorderingen;

17. bevestigt dat de 
financieringsmechanismen voor het 
voeren van collectieve rechtszaken op de 
bestaande nationale kosten- en 
tariefregelingen gebaseerd moeten zijn 
om misbruik te voorkomen en dat er in de 
lidstaten derhalve geen sprake mag zijn 
van afzonderlijke 
financieringsmechanismen; benadrukt dat
het geldende beginsel dat de in het 
ongelijk gestelde partij de kosten moet 
dragen, in stand moet worden gehouden;

Or. de

Amendement 109
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. bevestigt dat lidstaten voldoende 
financieringsmechanismen beschikbaar 
moeten stellen om collectief verhaal in de
praktijk mogelijk te maken; benadrukt dat
overheidsinstanties geen middelen mogen 
toewijzen aan kansloze vorderingen;

17. bevestigt dat lidstaten, om collectief 
verhaal in de praktijk mogelijk te maken,
voldoende financieringsmechanismen 
beschikbaar moeten stellen die tevens zo 
zijn opgezet dat zij enerzijds de instelling 
van kansloze beroepen niet in de hand 
werken en dat anderzijds ontoereikende 
financiële middelen er niet toe leiden dat 
burgers en - met name kleine en 
middelgrote - ondernemingen geen 
toegang hebben tot de rechtspraak;

Or. fr

Amendement 110
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Ontwerpadvies
Paragraaf 17
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Ontwerpadvies Amendement

17. bevestigt dat lidstaten voldoende 
financieringsmechanismen beschikbaar 
moeten stellen om collectief verhaal in de 
praktijk mogelijk te maken; benadrukt dat 
overheidsinstanties geen middelen mogen 
toewijzen aan kansloze vorderingen;

17. bevestigt dat lidstaten voldoende 
financieringsmechanismen beschikbaar 
moeten stellen om collectief verhaal in de 
praktijk mogelijk te maken; benadrukt dat 
overheidsinstanties geen middelen mogen 
toewijzen aan kansloze vorderingen; stelt 
voor dat de Commissie de mogelijkheid 
onderzoekt om een fonds op te richten dat 
wordt gefinancierd met een bepaald 
percentage van de boetes die door de 
openbare instanties als sanctie voor 
inbreuken op het mededingingsrecht van 
de Unie worden opgelegd; stelt voor om 
dat fonds vervolgens te gebruiken om 
collectieve verhaalprocedures te 
financieren in gevallen waarin de 
vertegenwoordigende entiteit niet genoeg 
middelen heeft om een zaak aanhangig te 
maken bij de rechter;

Or. en

Amendement 111
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken of het mogelijk is om een 
Europees fonds in het leven te roepen dat 
wordt gefinancierd met een deel van de 
boetes die aan ondernemingen worden 
opgelegd die inbreuk maken op het 
mededingingsrecht van de Unie; stelt voor 
om dit fonds te gebruiken ter dekking van 
de kosten van grensoverschrijdende acties 
met een Europese dimensie, op 
voorwaarde dat de vertegenwoordigende 
entiteit aantoont dat de middelen voor dat 
doel worden gebruikt; verzoekt de 
lidstaten te overwegen om op nationaal 
niveau soortgelijke fondsen op te zetten 
met gebruikmaking van ontvangsten uit 
boetes die door nationale openbare 
instanties zijn opgelegd; benadrukt dat 
met een dergelijke optie meer middelen 
beschikbaar zouden zijn om bedrieglijke 
praktijken te bestrijden en dat dit een 
billijke manier zou zijn om collectieve 
verhaalprocedures van consumenten te 
financieren, aangezien een deel van de 
boetes indirect weer bij de consument 
terecht zou komen;

Or. en

Amendement 112
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 ter. is van oordeel dat 
schadevergoedingen in geen geval 
kunnen worden gebruikt om collectieve 
verhaalprocedures te financieren, 
aangezien alleen de door de eisers feitelijk 
geleden schade moet worden vergoed;

Or. en
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Amendement 113
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 quater. wijst nadrukkelijk op de 
noodzaak om een financiering door 
derden uit te sluiten, ten einde misbruik 
en het ontstaan van een commerciële 
markt voor schadevergoedingsprocessen 
te voorkomen;

Or. en

Amendement 114
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. is zich ervan bewust dat sommige 
consumentenorganisaties mogelijk te 
weinig middelen hebben voor collectief 
verhaal; er zou daarom een billijk 
mechanisme moeten worden ingevoerd 
om de kosten van de acties te dragen, 
omdat zonder voldoende financiering 
slechts een zeer beperkt aantal zaken voor 
de rechter zou komen.

Schrappen

Or. de

Amendement 115
Wim van de Camp

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. is zich ervan bewust dat sommige 
consumentenorganisaties mogelijk te 

Schrappen
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weinig middelen hebben voor collectief 
verhaal; er zou daarom een billijk 
mechanisme moeten worden ingevoerd 
om de kosten van de acties te dragen, 
omdat zonder voldoende financiering 
slechts een zeer beperkt aantal zaken voor 
de rechter zou komen.

Or. en

Amendement 116
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. is zich ervan bewust dat sommige 
consumentenorganisaties mogelijk te 
weinig middelen hebben voor collectief 
verhaal; er zou daarom een billijk 
mechanisme moeten worden ingevoerd 
om de kosten van de acties te dragen, 
omdat zonder voldoende financiering 
slechts een zeer beperkt aantal zaken voor 
de rechter zou komen.

Schrappen

Or. en

Amendement 117
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. is zich ervan bewust dat sommige 
consumentenorganisaties mogelijk te 
weinig middelen hebben voor collectief 
verhaal; er zou daarom een billijk 
mechanisme moeten worden ingevoerd 
om de kosten van de acties te dragen, 
omdat zonder voldoende financiering 
slechts een zeer beperkt aantal zaken voor 
de rechter zou komen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 118
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. is zich ervan bewust dat sommige 
consumentenorganisaties mogelijk te 
weinig middelen hebben voor collectief 
verhaal; er zou daarom een billijk 
mechanisme moeten worden ingevoerd 
om de kosten van de acties te dragen,
omdat zonder voldoende financiering 
slechts een zeer beperkt aantal zaken voor 
de rechter zou komen.

18 is zich ervan bewust dat sommige 
consumentenorganisaties in eerste 
instantie te weinig middelen zouden 
kunnen hebben voor collectief verhaal; er 
zou daarom vastgehouden moeten worden 
aan het beginsel dat de in het ongelijk 
gestelde partij de kosten van de actie moet 
dragen, zodat de consumentenorganisaties
hun procedurele kosten kunnen dekken 
en eventueel een reserve kunnen 
opbouwen om toekomstige rechtszaken te 
financieren;

Or. de

Amendement 119
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. is zich ervan bewust dat sommige 
consumentenorganisaties mogelijk te 
weinig middelen hebben voor collectief 
verhaal; er zou daarom een billijk 
mechanisme moeten worden ingevoerd om 
de kosten van de acties te dragen, omdat 
zonder voldoende financiering slechts een 
zeer beperkt aantal zaken voor de rechter 
zou komen.

18. is zich ervan bewust dat sommige 
consumentenorganisaties mogelijk te 
weinig middelen hebben voor collectief 
verhaal; er zou daarom voor de entiteiten 
die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden 
voor vertegenwoordigende entiteit in de 
procedures voor collectief verhaal een 
billijk mechanisme moeten worden 
ingevoerd om de kosten van de acties te 
dragen, omdat zonder voldoende 
financiering slechts een zeer beperkt aantal 
zaken voor de rechter zou komen.

Or. fr
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Amendement 120
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. is zich ervan bewust dat sommige 
consumentenorganisaties mogelijk te 
weinig middelen hebben voor collectief 
verhaal; er zou daarom een billijk 
mechanisme moeten worden ingevoerd om 
de kosten van de acties te dragen, omdat 
zonder voldoende financiering slechts een 
zeer beperkt aantal zaken voor de rechter 
zou komen.

18. is zich ervan bewust dat sommige 
consumentenorganisaties mogelijk te 
weinig middelen hebben voor collectief 
verhaal; er zou daarom een billijk 
mechanisme moeten worden ingevoerd om 
de kosten van de acties te dragen en er 
zouden speciale fondsen moeten worden 
opgericht om collectieve acties te 
ondersteunen, omdat zonder voldoende 
financiering slechts een zeer beperkt aantal 
zaken voor de rechter zou komen.

Or. lt

Amendement 121
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

18 bis. wijst erop dat diverse lidstaten met 
een collectiefverhaalstelsel mechanismen 
hebben opgezet voor de verlening van 
financiële steun aan degenen die hun 
vorderingen willen samenvoegen in een 
schijnbaar rechtmatige 
collectiefverhaalprocedure, maar 
onvoldoende middelen hebben om de 
kosten hiervan te dragen.

Or. fr

Amendement 122
Marielle Gallo

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

18 ter. wijst erop dat de Commissie in de 
resolutie van het Parlement van 8 juni 
2011 over het garanderen van 
onafhankelijke effectbeoordelingen is 
verzocht de mogelijke gevolgen voor het 
midden- en kleinbedrijf en voor het 
concurrentievermogen van de industrie te 
onderzoeken en alle mogelijkheden 
zorgvuldig in overweging te nemen, met 
inbegrip van de optie om niet te handelen;

Or. en


