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Amendement 1
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. gezien het feit dat alternatieve 
wijzen van geschillenbeslechting 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
mechanismen zijn voor minnelijke 
geschillenregeling die een consument en 
een handelaar in staat stellen een conflict 
op te lossen door tussenkomst van een 
derde (mediator, bemiddelaar);

Or. fr

Amendement 2
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. gezien zijn resolutie van 6 april 
2011 over "Governance en partnerschap 
op de interne markt"1 waarin het 
Europees Parlement de Commissie 
verzoekt voor het eind van 2011 een 
wetsvoorstel in te dienen over het gebruik 
van alternatieven voor het oplossen van 
geschillen (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) in de EU;
_______
1 P7_TA(2011)0144.

Or. fr

Amendement 3
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

-1 quater. gezien het feit dat de 
ontwikkeling van wetgeving op het gebied 
van ADR een wezenlijk onderdeel 
uitmaakt van de twaalf hefbomen voor het 
stimuleren van groei en het versterken 
van het vertrouwen uit de Akte voor de 
interne markt, die de Commissie op 
13 april 2011 heeft goedgekeurd;

Or. fr

Amendement 4
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 quinquies. gezien het 
wetgevingsvoorstel over ADR binnen de 
Unie in het werkprogramma van de 
Commissie wordt genoemd als zijnde een 
strategisch initiatief;

Or. fr

Amendement 5
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie tussen nu en 
eind 2011 een wetgevingsvoorstel in te 
dienen over alternatieve wijzen van 
geschillenbeslechting (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) binnen de Unie en 
onderstreept dat het van belang is dat dit 
voorstel snel wordt aangenomen;

1. verzoekt de Commissie tussen nu en 
eind 2011 een wetgevingsvoorstel in te 
dienen over alternatieve wijzen van 
geschillenbeslechting (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) voor online 
consumentenkwesties binnen de Unie en 
onderstreept dat het van belang is dat dit 
voorstel snel wordt aangenomen, in dit 
voorstel moeten bestaande nationale
regelingen worden gerespecteerd en elke 
wijziging aan nationale juridische 
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systemen worden vermeden;

Or. en

Amendement 6
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie tussen nu en 
eind 2011 een wetgevingsvoorstel in te 
dienen over alternatieve wijzen van 
geschillenbeslechting (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) binnen de Unie en 
onderstreept dat het van belang is dat dit
voorstel snel wordt aangenomen;

1. verzoekt de Commissie tussen nu en 
eind 2011 een Europees handvest in te 
dienen over alternatieve wijzen van 
geschillenbeslechting (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) binnen de Unie en 
onderstreept dat het van belang is dat dit 
handvest snel wordt aangenomen;

Or. el

Amendement 7
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie tussen nu en 
eind 2011 een wetgevingsvoorstel in te 
dienen over alternatieve wijzen van
geschillenbeslechting (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) binnen de Unie en 
onderstreept dat het van belang is dat dit 
voorstel snel wordt aangenomen;

1. verzoekt de Commissie tussen nu en 
eind 2011 een wetgevingsvoorstel in te 
dienen over alternatieve wijzen van
beslechting van burgerlijke, handels- en 
familierechtelijke geschillen (Alternative 
Dispute Resolution, ADR) binnen de Unie 
en onderstreept dat het van belang is dat dit 
voorstel zo snel mogelijk wordt 
aangenomen;

Or. de

Amendement 8
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie tussen nu en 
eind 2011 een wetgevingsvoorstel in te 
dienen over alternatieve wijzen van 
geschillenbeslechting (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) binnen de Unie en 
onderstreept dat het van belang is dat dit 
voorstel snel wordt aangenomen;

1. verzoekt de Commissie tussen nu en 
eind 2011 een wetgevingsvoorstel in te 
dienen over alternatieve wijzen van 
geschillenbeslechting (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) binnen de Unie en 
onderstreept dat het van belang is dat dit 
voorstel snel wordt aangenomen;
onderstreept echter dat de opstelling van 
een Europees handvest met de beginselen 
die door de ADR-systemen moeten worden 
geëerbiedigd, zou kunnen fungeren als 
aanvulling op de regelgeving;

Or. el

Amendement 9
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) verzoekt de Commissie terzelfder tijd 
er onverwijld voor te zorgen dat 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, 
een grotere bekendheid krijgen bij 
consumenten en ondernemers; stelt voor 
daartoe de nationale autoriteiten, 
rechtbanken, balies, kamers van 
koophandel en industrie, 
rechtsbijstandsverzekeraars en andere 
bevoegde organisaties te betrekken bij een 
uitgebreide informatiecampagne; verzoekt 
om financiële steun voor Europese en 
nationale campagnes in dit kader; vraagt 
dat er op het ogenblik dat de 
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ADR-procedure in werking treedt, een 
informatiecampagne over deze procedure 
plaatsvindt die eveneens financiële steun 
krijgt;

Or. de

Amendement 10
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat ieder voorstel van de 
Commissie vergezeld moet gaan van een 
volledige effectbeoordeling waarbij het 
beleid voor betere regelgeving wordt 
nagevolgd;

Or. en

Amendement 11
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat de kennis en het begrip 
bij de burgers van de EU van regelingen 
voor alternatieve wijzen van 
geschillenbeslechting in Europa beperkt 
en verward is, en dat slechts een laag 
percentage burgers weet hoe een klacht in 
te dienen bij een ADR-instantie; is van 
mening dat het huidige onvolledige ADR-
beeld te wijten is aan Europa’s bestaande 
inconsistente en incoherente actieplan; 

Or. en

Amendement 12
Robert Rochefort
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. schaart zich achter de wens van de 
Commissie om snelle, doeltreffende en 
kosteneffectieve wijzen van alternatieve 
geschillenbeslechting aan te moedigen 
waarmee goede handelsrelaties tot stand 
kunnen worden gebracht;

2. schaart zich achter de wens van de 
Commissie om snelle, doeltreffende en 
kosteneffectieve wijzen van alternatieve 
geschillenbeslechting aan te moedigen 
waarmee goede handelsrelaties tot stand 
kunnen worden gebracht en een bijdrage 
kan worden geleverd aan een hoog 
beschermingsniveau voor de consument;

Or. fr

Amendement 13
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. schaart zich achter de wens van de 
Commissie om snelle, doeltreffende en 
kosteneffectieve wijzen van alternatieve 
geschillenbeslechting aan te moedigen 
waarmee goede handelsrelaties tot stand 
kunnen worden gebracht;

2. schaart zich achter de wens van de 
Commissie om toegankelijke, snelle, 
doeltreffende en kosteneffectieve wijzen 
van alternatieve geschillenbeslechting aan 
te moedigen waarmee goede en op 
vertrouwen gebaseerde handelsrelaties tot 
stand kunnen worden gebracht;

Or. en

Amendement 14
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. schaart zich achter de wens van de 
Commissie om snelle, doeltreffende en 
kosteneffectieve wijzen van alternatieve 
geschillenbeslechting aan te moedigen 
waarmee goede handelsrelaties tot stand 
kunnen worden gebracht;

2. schaart zich achter de wens van de 
Commissie om snelle, doeltreffende en 
kosteneffectieve wijzen van alternatieve 
geschillenbeslechting aan te moedigen 
waarmee goede handelsrelaties kunnen 
worden gewaarborgd en tot stand kunnen 
worden gebracht en onderstreept dat 
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hierdoor een win-winsituatie ontstaat die 
in vergelijking met de bestaande 
rechtspraktijk voor beide partijen 
voordelig is;

Or. el

Amendement 15
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. schaart zich achter de wens van de 
Commissie om snelle, doeltreffende en 
kosteneffectieve wijzen van alternatieve 
geschillenbeslechting aan te moedigen 
waarmee goede handelsrelaties tot stand 
kunnen worden gebracht;

2. schaart zich achter de wens van de 
Commissie om snelle, doeltreffende en 
kosteneffectieve wijzen van alternatieve 
geschillenbeslechting aan te moedigen 
waarmee goede economische, sociale, 
nabuurschaps- en handelsrelaties tot stand 
kunnen worden gebracht;

Or. lt

Amendement 16
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. schaart zich achter de wens van de 
Commissie om snelle, doeltreffende en 
kosteneffectieve wijzen van alternatieve 
geschillenbeslechting aan te moedigen 
waarmee goede handelsrelaties tot stand 
kunnen worden gebracht;

2. schaart zich achter de wens van de 
Commissie om wijzen van alternatieve 
geschillenbeslechting aan te moedigen; 
merkt op dat gelijkaardige initiatieven van 
staten bijdragen tot een efficiënte 
geschillenbeslechting en de werklast van 
de gerechten verlichten;

Or. lt

Amendement 17
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is net als de Commissie van mening dat 
passende toegang tot schadeloosstelling 
op de interne markt gepaard moet gaan 
met de mogelijkheid eenvoudig een beroep 
te doen op ADR, maar ook met een 
doeltreffend systeem van collectief 
verhaal, aangezien deze twee zaken elkaar 
aanvullen;

Schrappen

Or. en

Amendement 18
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is net als de Commissie van mening dat 
passende toegang tot schadeloosstelling op 
de interne markt gepaard moet gaan met de 
mogelijkheid eenvoudig een beroep te doen 
op ADR, maar ook met een doeltreffend 
systeem van collectief verhaal, aangezien 
deze twee zaken elkaar aanvullen;

3. is net als de Commissie van mening dat 
passende toegang tot schadeloosstelling op 
de interne markt gepaard moet gaan met de 
mogelijkheid eenvoudig een beroep te doen 
op ADR;

Or. de

Amendement 19
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is net als de Commissie van mening dat 
passende toegang tot schadeloosstelling op 
de interne markt gepaard moet gaan met de 
mogelijkheid eenvoudig een beroep te doen 
op ADR, maar ook met een doeltreffend 
systeem van collectief verhaal, aangezien 
deze twee zaken elkaar aanvullen;

3. is net als de Commissie van mening dat 
passende toegang tot schadeloosstelling op 
de interne markt gepaard moet gaan met de 
mogelijkheid eenvoudig een beroep te doen 
op ADR, maar ook met een doeltreffend 
systeem van collectief verhaal, aangezien 
deze twee zaken elkaar aanvullen;
benadrukt dat een verbetering in het 
functioneren van ADR het aantal 
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procedures voor collectief verhaal zeker 
kan terugdringen, maar de dringende 
behoefte aan Europese wetgeving op het 
gebied van collectief verhaal niet kan 
wegnemen;

Or. fr

Amendement 20
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is net als de Commissie van mening dat 
passende toegang tot schadeloosstelling op 
de interne markt gepaard moet gaan met de 
mogelijkheid eenvoudig een beroep te doen 
op ADR, maar ook met een doeltreffend 
systeem van collectief verhaal, aangezien 
deze twee zaken elkaar aanvullen;

3. is net als de Commissie van mening dat 
passende toegang tot schadeloosstelling op 
de interne markt gepaard moet gaan met de 
mogelijkheid eenvoudig een beroep te doen 
op ADR, maar ook met een doeltreffend 
systeem van collectief verhaal, aangezien 
deze twee zaken elkaar aanvullen;
herinnert er in deze context aan dat het 
feit dat het gebruik van ADR binnen de 
Europese Unie wordt vereenvoudigd, in 
geen geval als excuus mag dienen om het 
opzetten van een systeem voor collectief 
verhaal op Europees niveau uit de weg te 
gaan of op de lange baan te schuiven;

Or. fr

Amendement 21
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is net als de Commissie van mening dat 
passende toegang tot schadeloosstelling op 
de interne markt gepaard moet gaan met 
de mogelijkheid eenvoudig een beroep te 
doen op ADR, maar ook met een 
doeltreffend systeem van collectief 
verhaal, aangezien deze twee zaken elkaar 

3. is net als de Commissie van mening dat 
er, met het oog op een goede werking van 
de interne markt, moet worden gezorgd 
voor eenvoudige, snelle en goedkope 
toegang tot schadeloosstellingsprocedures, 
en met name voor de mogelijkheid om in 
heel Europa eenvoudig een beroep te doen 
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aanvullen; op ADR;

Or. de

Amendement 22
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is net als de Commissie van mening dat 
passende toegang tot schadeloosstelling op 
de interne markt gepaard moet gaan met de 
mogelijkheid eenvoudig een beroep te doen 
op ADR, maar ook met een doeltreffend 
systeem van collectief verhaal, aangezien 
deze twee zaken elkaar aanvullen;

3. is net als de Commissie van mening dat 
passende toegang tot schadeloosstelling op 
de interne markt gepaard moet gaan met de 
mogelijkheid eenvoudig een beroep te doen 
op ADR, maar ook met een doeltreffend 
systeem van collectief verhaal, aangezien 
deze twee zaken elkaar niet uitsluiten 
maar juist aanvullen; dringt aan op het 
overwegen van de mogelijkheid van 
collectieve vorderingen als laatste 
toevluchtsinstrument en dat het gebruik 
van ADR-mechanismen voor het 
beslechten van geschillen sterk moet 
worden gestimuleerd;

Or. en

Amendement 23
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is net als de Commissie van mening dat 
passende toegang tot schadeloosstelling op 
de interne markt gepaard moet gaan met de 
mogelijkheid eenvoudig een beroep te doen 
op ADR, maar ook met een doeltreffend 
systeem van collectief verhaal, aangezien 
deze twee zaken elkaar aanvullen;

3. is net als de Commissie van mening dat 
passende toegang tot schadeloosstelling op 
de interne markt gepaard moet gaan met de 
mogelijkheid eenvoudig een beroep te doen 
op ADR, maar ook met een doeltreffend 
systeem van collectief verhaal, aangezien 
deze twee zaken elkaar aanvullen;
onderstreept echter dat collectief verhaal 
de laatste optie vormt wanneer een 
minnelijke schikking is mislukt;

Or. el
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Amendement 24
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat een nieuwe, op 
burgerschap gebaseerde ADR-structuur 
moet worden opgezet, waarbij wordt 
uitgegaan van beginselen van 
herstelrecht, gericht op de oplossing van 
kwesties inzake civiel, handels- en 
familierecht; denkt dat dit kan worden 
bereikt door het ECC-netwerk (Europees 
bureau voor consumentenvoorlichting) en 
het FIN-netwerk (Financial Services 
Complaints) uit te rusten met de nodige 
middelen en fondsen waarbij gezorgd 
wordt voor een gerichte 
voorlichtingscampagne waarin de 
mechanismen van het systeem worden 
uitgelegd, en waarbij het 
informatiesysteem van de interne markt 
(IMI) en het wederzijdse evaluatieproces 
eventueel worden opgenomen in het 
definitieve ADR-voorstel; 

Or. en

Amendement 25
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de noodzaak om Europese 
consumenten voor nationale maar ook voor 
grensoverschrijdende geschillen toegang te 
bieden tot ADR-systemen, die tevens van 
toepassing zijn op online verkoop, die 
binnen de Unie sterk in opkomst is;

4. wijst op de noodzaak om Europese 
consumenten voor nationale maar ook voor 
grensoverschrijdende geschillen toegang te 
bieden tot ADR-systemen, met speciale 
aandacht voor de online markt, die binnen 
de Unie sterk in opkomst is;

Or. en
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Amendement 26
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de noodzaak om Europese 
consumenten voor nationale maar ook voor 
grensoverschrijdende geschillen toegang te 
bieden tot ADR-systemen, die tevens van 
toepassing zijn op online verkoop, die 
binnen de Unie sterk in opkomst is;

4. wijst op de noodzaak om Europese 
consumenten voor nationale maar ook voor 
grensoverschrijdende geschillen toegang te 
bieden tot ADR-systemen, die tevens van 
toepassing zijn op online verkoop, die 
binnen de Unie sterk in opkomst is; merkt 
op dat het toepassen van ADR een hogere 
mate van consumentenbescherming en 
consumentenvertrouwen in de markt, in 
zakelijke entiteiten en 
consumentenorganisaties verzekert, zodat 
deze aantrekkelijker worden en daardoor 
de grensoverschrijdende handel en de 
welvaartsgroei van alle subjecten op de 
gemeenschappelijke EU-markt worden 
gestimuleerd;

Or. lt

Amendement 27
Louis Grech, Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat elk ADR-systeem 
met betrekking tot transacties tussen 
bedrijven en consumenten vroeg of laat 
moet worden omgezet in een systeem 
waarin geschillen over transacties tussen 
bedrijven zijn opgenomen; 

Or. en

Amendement 28
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer



AM\874223NL.doc 15/39 PE469.958v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat het belangrijk het is de 
lacunes in de geografische afdekking van 
ADR-mechanismen in Europa op te vullen; 
betreurt de grote sectorgebonden lacunes 
die nog altijd bestaan in de meeste 
lidstaten, terwijl een sectorale afdekking 
het nochtans mogelijk maakt
bemiddelaars in te schakelen die weten 
hoe de sector functioneert;

5. onderstreept dat het belangrijk is de 
lacunes in de geografische afdekking van 
ADR-mechanismen in Europa op te vullen; 
betreurt de grote sectorgebonden lacunes 
die nog altijd bestaan in de meeste 
lidstaten, wijst tegelijkertijd op het belang 
van de bevordering van een sectorale 
afdekking met betrokkenheid van
bemiddelaars die weten hoe de sector 
functioneert;

Or. en

Amendement 29
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat het belangrijk het
is de lacunes in de geografische 
afdekking van ADR-mechanismen in 
Europa op te vullen; betreurt de grote 
sectorgebonden lacunes die nog altijd 
bestaan in de meeste lidstaten, terwijl 
een sectorale afdekking het nochtans 
mogelijk maakt bemiddelaars in te 
schakelen die weten hoe de sector 
functioneert;

5. onderstreept dat, hoewel er op dit 
moment in Europa een groot aantal ADR-
systemen bestaan die doeltreffend 
functioneren, er nog steeds lacunes 
bestaan, zowel qua geografische, als qua 
sectorale afdekking; dringt erop aan de 
huidige lacunes in de geografische 
afdekking van ADR-mechanismen in 
Europa snel op te vullen, en hoopt vurig 
op een doeltreffend systeem voor 
buitengerechtelijke beslechting van 
consumentengeschillen dat het hele 
grondgebied van de Europese Unie 
afdekt; betreurt de grote sectorgebonden 
lacunes die nog altijd bestaan in de meeste 
lidstaten, terwijl een sectorale afdekking 
het nochtans mogelijk maakt bemiddelaars 
in te schakelen die weten hoe de sector 
functioneert; moedigt de lidstaten aan om 
per sector aparte loketten in te richten 
voor informatie en procedures;

Or. fr
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Amendement 30
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat het belangrijk het is de 
lacunes in de geografische afdekking van 
ADR-mechanismen in Europa op te vullen; 
betreurt de grote sectorgebonden lacunes 
die nog altijd bestaan in de meeste 
lidstaten, terwijl een sectorale afdekking 
het nochtans mogelijk maakt bemiddelaars 
in te schakelen die weten hoe de sector 
functioneert;

5. benadrukt dat een van de belangrijkste 
obstakels voor het gebruik van ADR-
mechanismen binnen de EU wordt 
gevormd door het gebrek aan gelijke 
ontwikkeling van dergelijke systemen in 
de EU, zowel in geografisch opzicht als 
wat betreft de verschillende sectoren;
onderstreept daarom dat het belangrijk is 
de lacunes in de geografische afdekking 
van ADR-mechanismen in Europa op te 
vullen; betreurt de grote sectorgebonden 
lacunes die nog altijd bestaan in de meeste 
lidstaten, terwijl een sectorale afdekking 
het nochtans mogelijk maakt bemiddelaars 
in te schakelen die weten hoe de sector 
functioneert;

Or. en

Amendement 31
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat bij enig 
wetgevingsvoorstel voor een EU-breed 
geïntegreerd ADR-mechanisme niet 
alleen volledig rekening moet worden 
gehouden met het materieel recht maar 
ook met het procedureel recht, dat ADR-
trajecten beter zichtbaar moeten zijn en 
nauwkeuriger en vollediger moeten 
worden onderzocht op hun doelmatigheid; 
is van mening dat, wil een vernieuwde 
ADR-structuur een succes worden, deze 
moet zijn gebaseerd op gedegen 
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mechanismen ter voorkoming van 
geschillen waarbij burgers en 
consumenten de nodige informatie 
krijgen over hun rechten en plichten in 
zaken van civiel, handels- en familierecht;

Or. en

Amendement 32
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. merkt op dat het gebruik van een 
rechtbank voor kleine civiele zaken in 
verschillende lidstaten zeer beperkt blijft 
en dat meer moet worden gedaan aan 
wettelijke zekerheid, de slechting van 
taalbarrières en doorzichtigheid van 
procedures; roept de Commissie op 
speciale aandacht te schenken aan deze 
juridische instellingen bij de formulering 
van het wetsvoorstel over het gebruik van 
ADR voor consumentenzaken in de EU;

Or. en

Amendement 33
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor een Europees handvest op te 
stellen met daarin de volgende beginselen 
die door de in Europa ingevoerde ADR-
systemen moeten worden geëerbiedigd:

6. stelt voor een breder, niet-wetgevend
Europees handvest op te stellen, waarbij de 
huidig geldende nationale regelingen 
worden gehandhaafd en waarin de 
volgende beginselen die door de in Europa 
ingevoerde ADR-systemen zouden moeten 
worden geëerbiedigd:

Or. en
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Amendement 34
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor een Europees handvest op te 
stellen met daarin de volgende beginselen 
die door de in Europa ingevoerde ADR-
systemen moeten worden geëerbiedigd:

6. raadt de Commissie aan in haar 
toekomstige wetgevingsvoorstel over het 
gebruik van ADR binnen de Europese 
Unie beginselen op te nemen die door de 
in Europa ingevoerde ADR-systemen 
moeten worden geëerbiedigd:

Or. fr

Amendement 35
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor een Europees handvest op te 
stellen met daarin de volgende beginselen 
die door de in Europa ingevoerde ADR-
systemen moeten worden geëerbiedigd:

6. verzoekt de Commissie in haar 
wetgevingsvoorstel, dat de vorm van een 
kaderrichtlijn zou kunnen aannemen, de 
volgende beginselen op te nemen die door 
de in Europa ingevoerde ADR-systemen 
zullen moeten worden geëerbiedigd:

Or. fr

Amendement 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor een Europees handvest op te 
stellen met daarin de volgende beginselen 
die door de in Europa ingevoerde ADR-
systemen moeten worden geëerbiedigd:

6. stelt voor dat in het handvest de 
volgende beginselen worden opgenomen
die door de in Europa ingevoerde ADR-
systemen moeten worden geëerbiedigd:

Or. el
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Amendement 37
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor een Europees handvest op te 
stellen met daarin de volgende beginselen 
die door de in Europa ingevoerde 
ADR-systemen moeten worden 
geëerbiedigd:

6. stelt voor in het wetsvoorstel inzake 
ADR de volgende beginselen op te nemen 
die door de in Europa ingevoerde 
ADR-systemen moeten worden 
geëerbiedigd:

Or. de

Amendement 38
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor een Europees handvest op te 
stellen met daarin de volgende beginselen 
die door de in Europa ingevoerde ADR-
systemen moeten worden geëerbiedigd:

6. stelt voor dat het voorstel van de 
Commissie over het gebruik van ADR een 
Europees handvest moet bevatten met 
daarin de volgende beginselen die door de 
in Europa ingevoerde ADR-systemen 
moeten worden geëerbiedigd:

Or. en

Amendement 39
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

- onafhankelijkheid, onpartijdigheid,
verscheidenheid: het aanwijzen van 
professionele bemiddelaars moet 
mogelijke belangenconflicten voorkomen; 
de onpartijdigheid van het mechanisme kan 
worden gewaarborgd door een paritaire 
deelname van vertegenwoordigers van 
consumentenorganisaties en van 

- onafhankelijkheid, onpartijdigheid,
verscheidenheid: het aanwijzen van 
bemiddelaars moet mogelijke 
belangenconflicten voorkomen; de 
onpartijdigheid van het mechanisme kan 
worden gewaarborgd door een paritaire 
deelname van vertegenwoordigers van 
consumentenorganisaties en van
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organisaties die de betrokken bedrijven 
vertegenwoordigen;

organisaties die de betrokken bedrijven 
vertegenwoordigen;

Or. de

Amendement 40
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 2

Ontwerpadvies Amendement

- bekwaamheid: de professionele 
bemiddelaars moeten beschikken over de 
capaciteiten, de opleiding en de ervaring 
om deze taak te vervullen; stelt voor een 
kwaliteitskeurmerk toe te kennen aan ISO 
9001-gecertificeerde organen teneinde 
professionele bemiddelaars aan te wijzen
en garanties ten aanzien van 
zorgvuldigheid en methode te verkrijgen;

- bekwaamheid: de professionele 
bemiddelaars moeten beschikken over de 
capaciteiten, de opleiding en de ervaring 
om deze taak vakkundig te vervullen, en
moeten onpartijdig, onafhankelijk en
competent zijn;

Or. de

Amendement 41
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 3

Ontwerpadvies Amendement

- doeltreffendheid en snelheid: de 
professionele bemiddelaars moeten 
beschikken over voldoende middelen 
(adequate menselijke, materiële en 
financiële hulpbronnen) en in staat zijn na 
voorlegging van een geschil op korte 
termijn een besluit te nemen;

- doeltreffendheid en snelheid: de 
bemiddelaars moeten beschikken over 
voldoende middelen (adequate menselijke, 
materiële en financiële hulpbronnen) en in 
staat zijn na voorlegging van een geschil 
op korte termijn een besluit te nemen;

Or. de

Amendement 42
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 3
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Ontwerpadvies Amendement

– doeltreffendheid en snelheid: de 
professionele bemiddelaars moeten 
beschikken over voldoende middelen 
(adequate menselijke, materiële en 
financiële hulpbronnen) en in staat zijn na 
voorlegging van een geschil op korte 
termijn een besluit te nemen;

– doeltreffendheid en snelheid: de 
professionele bemiddelaars moeten 
beschikken over voldoende middelen 
(adequate menselijke, materiële en 
financiële hulpbronnen) en in staat zijn na 
voorlegging van een geschil op korte 
termijn een besluit te nemen, en wel 
binnen 90 dagen, zodat de consumenten 
zeker kunnen zijn van een rechtvaardig, 
sneller en efficiënter 
schadeloosstellingproces;

Or. lt

Amendement 43
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 5

Ontwerpadvies Amendement

- kosteloosheid: het probleem van de 
kosten van ADR moet worden opgelost om 
een dergelijke wijze van 
geschillenbeslechting aantrekkelijk te 
maken voor de partijen; een voor de 
consument volledig kosteloos systeem 
moet worden overwogen;

- kosten: het probleem van de kosten van 
ADR moet worden opgelost om een 
dergelijke wijze van geschillenbeslechting 
aantrekkelijk te maken voor de partijen; 
een voor de in het gelijk gestelde 
consument volledig kosteloos systeem 
moet worden overwogen, waarbij het 
echter mogelijk moet zijn om van de 
consument een geringe borgsom van 
maximaal 25 euro te eisen die wordt 
terugbetaald als de consument in het 
gelijk wordt gesteld, en die wordt
ingehouden om de procedurekosten te 
betalen als de consument het geschil 
verliest;

Or. de

Amendement 44
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 5
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Ontwerpadvies Amendement

- kosteloosheid: het probleem van de 
kosten van ADR moet worden opgelost om 
een dergelijke wijze van 
geschillenbeslechting aantrekkelijk te 
maken voor de partijen; een voor de 
consument volledig kosteloos systeem 
moet worden overwogen;

- kosteloosheid: het probleem van de 
kosten van ADR moet worden opgelost om 
een dergelijke wijze van 
geschillenbeslechting aantrekkelijk te 
maken voor de partijen; alternatieve 
geschillenbeslechting heeft in de eerste 
plaats ten doel om kosten te vermijden 
voor de consument; een dergelijk systeem
moet voor de consument in dit opzicht 
noodzakelijkerwijs kosteloos zijn; stelt 
voor het systeem via een solidariteitsfonds 
te laten financieren door het 
bedrijfsleven;

Or. de

Amendement 45
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 5

Ontwerpadvies Amendement

– kosteloosheid: het probleem van de 
kosten van ADR moet worden opgelost om 
een dergelijke wijze van 
geschillenbeslechting aantrekkelijk te 
maken voor de partijen; een voor de 
consument volledig kosteloos systeem 
moet worden overwogen;

– kosteloosheid: het probleem van de 
kosten van ADR moet worden opgelost om 
een dergelijke wijze van 
geschillenbeslechting aantrekkelijk te 
maken voor de partijen; een voor de 
consument volledig kosteloos systeem 
moet worden overwogen, een systeem dat 
zou moeten worden gefinancierd door de 
bedrijfstakken en waarin op vrijwilligheid 
gebaseerde systemen zouden moeten 
worden opgenomen;

Or. en

Amendement 46
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 5
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Ontwerpadvies Amendement

– kosteloosheid: het probleem van de 
kosten van ADR moet worden opgelost om 
een dergelijke wijze van 
geschillenbeslechting aantrekkelijk te 
maken voor de partijen; een voor de 
consument volledig kosteloos systeem
moet worden overwogen;

– kosteloosheid: de ADR-systemen moeten 
voor de consument volledig kosteloos zijn, 
zodat hun toegankelijkheid voor iedereen 
wordt gewaarborgd;

Or. fr

Amendement 47
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 5

Ontwerpadvies Amendement

– kosteloosheid: het probleem van de 
kosten van ADR moet worden opgelost om 
een dergelijke wijze van 
geschillenbeslechting aantrekkelijk te 
maken voor de partijen; een voor de 
consument volledig kosteloos systeem 
moet worden overwogen;

– kosteloosheid: het probleem van de 
kosten van ADR moet worden opgelost om 
een dergelijke wijze van 
geschillenbeslechting aantrekkelijk te 
maken voor de partijen; verzoekt de 
Commissie te dien einde een voor de 
consument volledig kosteloos systeem te 
stimuleren;

Or. el

Amendement 48
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 5

Ontwerpadvies Amendement

- kosteloosheid: het probleem van de 
kosten van ADR moet worden opgelost om 
een dergelijke wijze van 
geschillenbeslechting aantrekkelijk te 
maken voor de partijen; een voor de 
consument volledig kosteloos systeem
moet worden overwogen;

- financiering: het probleem van de kosten 
van ADR moet worden opgelost om een 
dergelijke wijze van geschillenbeslechting 
aantrekkelijk te maken voor de partijen,
met name omdat de kosten aanzienlijk 
kunnen oplopen doordat bijvoorbeeld een 
beroep wordt gedaan op deskundigen; de 
kosten voor de consument moeten in ieder 
geval gering zijn en moeten door de 
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verliezende partij worden vergoed 
wanneer de consument de procedure wint;

Or. de

Amendement 49
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 5

Ontwerpadvies Amendement

– kosteloosheid: het probleem van de 
kosten van ADR moet worden opgelost om 
een dergelijke wijze van 
geschillenbeslechting aantrekkelijk te 
maken voor de partijen; een voor de 
consument volledig kosteloos systeem 
moet worden overwogen;

– kosteloosheid: het probleem van de 
kosten van ADR moet worden opgelost om 
een dergelijke wijze van 
geschillenbeslechting aantrekkelijk te 
maken voor de partijen; een voor de 
consument volledig kosteloos systeem 
moet worden overwogen; ook de armere 
bevolkingslagen moeten er toegang toe 
krijgen;

Or. el

Amendement 50
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 6

Ontwerpadvies Amendement

– vrijheid en buitengerechtelijk karakter: 
de ADR-mechanismen moeten een 
facultatief karakter hebben, met 
inachtneming van de keuzevrijheid van de 
partijen gedurende het gehele proces, 
waarbij ze te allen tijde de mogelijkheid 
hebben hun geschil voor te leggen aan de 
rechter; ADR mag in geen geval een eerste 
verplichte stap zijn alvorens een 
gerechtelijke procedure te starten en de 
besluiten die eruit voortvloeien kunnen 
slechts bindend zijn als de partijen vooraf
op de hoogte zijn gesteld van het bindende 
karakter en daarmee uitdrukkelijk hebben 
ingestemd;

– vrijheid en buitengerechtelijk karakter: 
de ADR-mechanismen moeten een 
bindend karakter hebben, waarbij de 
partijen te allen tijde de mogelijkheid 
hebben hun geschil voor te leggen aan de 
rechter; ADR mag in geen geval een eerste 
verplichte stap zijn alvorens een 
gerechtelijke procedure te starten en de 
besluiten die eruit voortvloeien kunnen 
slechts bindend zijn als de partijen vooraf 
op de hoogte zijn gesteld van het bindende 
karakter;
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Or. el

Amendement 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 6

Ontwerpadvies Amendement

- vrijheid en buitengerechtelijk karakter: de 
ADR-mechanismen moeten een facultatief 
karakter hebben, met inachtneming van de 
keuzevrijheid van de partijen gedurende 
het gehele proces, waarbij ze te allen tijde 
de mogelijkheid hebben hun geschil voor 
te leggen aan de rechter; ADR mag in geen 
geval een eerste verplichte stap zijn 
alvorens een gerechtelijke procedure te 
starten en de besluiten die eruit 
voortvloeien kunnen slechts bindend zijn 
als de partijen vooraf op de hoogte zijn 
gesteld van het bindende karakter en 
daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd;

- vrijheid en buitengerechtelijk karakter: de 
ADR-mechanismen moeten een facultatief 
karakter hebben, met inachtneming van de 
keuzevrijheid van de partijen gedurende 
het gehele proces, waarbij ze te allen tijde 
de mogelijkheid hebben hun geschil voor 
te leggen aan de rechter; ADR mag in geen 
geval een eerste verplichte stap zijn 
alvorens een gerechtelijke procedure te 
starten en de besluiten die eruit 
voortvloeien kunnen slechts bindend zijn 
als de partijen vooraf op de hoogte zijn 
gesteld van het bindende karakter en 
daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd;
ondanks een dergelijk besluit moet het 
evenwel mogelijk blijven om naar de 
rechter te stappen;

Or. de

Amendement 52
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 6

Ontwerpadvies Amendement

– vrijheid en buitengerechtelijk karakter: 
de ADR-mechanismen moeten een 
facultatief karakter hebben, met 
inachtneming van de keuzevrijheid van de 
partijen gedurende het gehele proces, 
waarbij ze te allen tijde de mogelijkheid 
hebben hun geschil voor te leggen aan de 
rechter; ADR mag in geen geval een eerste 
verplichte stap zijn alvorens een 
gerechtelijke procedure te starten en de 

– vrijheid en buitengerechtelijk karakter: 
partijen die hun toevlucht nemen tot een
ADR-mechanisme moeten dit proces te 
allen tijde kunnen beëindigen om hun 
geschil voor te leggen aan de rechter; in 
een contractuele overeenkomst tussen de 
partijen kan worden vastgelegd dat er in 
geval van een geschil automatisch 
toevlucht zal worden genomen tot een 
ADR-systeem, op voorwaarde dat de 
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besluiten die eruit voortvloeien kunnen 
slechts bindend zijn als de partijen vooraf 
op de hoogte zijn gesteld van het bindende 
karakter en daarmee uitdrukkelijk hebben 
ingestemd;

mogelijkheid om naar de rechter te 
stappen voor beide partijen niet wordt 
uitgesloten; de besluiten die uit ADR
voortvloeien kunnen slechts bindend zijn 
als de partijen vooraf op de hoogte zijn 
gesteld van het bindende karakter en 
daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd;

Or. fr

Amendement 53
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 6

Ontwerpadvies Amendement

- vrijheid en buitengerechtelijk karakter: de 
ADR-mechanismen moeten een facultatief 
karakter hebben, met inachtneming van de 
keuzevrijheid van de partijen gedurende 
het gehele proces, waarbij ze te allen tijde 
de mogelijkheid hebben hun geschil voor 
te leggen aan de rechter; ADR mag in geen 
geval een eerste verplichte stap zijn 
alvorens een gerechtelijke procedure te 
starten en de besluiten die eruit 
voortvloeien kunnen slechts bindend zijn 
als de partijen vooraf op de hoogte zijn 
gesteld van het bindende karakter en 
daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd;

- vrijheid en buitengerechtelijk karakter: de 
ADR-mechanismen moeten een facultatief 
karakter hebben, met inachtneming van de 
keuzevrijheid van de partijen gedurende 
het gehele proces, waarbij ze te allen tijde 
de mogelijkheid hebben hun geschil voor 
te leggen aan de rechter; terzelfder tijd 
moet zijn gegarandeerd dat de partijen 
echt tot een succesvolle beslechting willen 
komen; ADR mag in geen geval een eerste 
verplichte stap zijn alvorens een 
gerechtelijke procedure te starten en de 
besluiten die eruit voortvloeien kunnen 
slechts bindend zijn als de partijen vooraf 
op de hoogte zijn gesteld van het bindende 
karakter en daarmee uitdrukkelijk hebben 
ingestemd;

Or. de

Amendement 54
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 7

Ontwerpadvies Amendement

- evenredigheid van de procedures, 
besluiten en kosten, om te voorkomen dat 

- evenredigheid van de procedures, 
besluiten en kosten, om te voorkomen dat 
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hun gevolgen het onderwerp en de inzet 
van het geschil overstijgen; om ervoor te 
zorgen dat ook kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO’s) gebruik kunnen 
maken van ADR, moeten de te betalen 
kosten worden afgestemd op de grootte 
van de onderneming;

hun gevolgen het onderwerp en de inzet 
van het geschil overstijgen; de te betalen 
kosten moeten in overeenstemming zijn 
met de geleden schade;

Or. en

Amendement 55
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat de tenuitvoerlegging 
van een dergelijk handvest geen
vervanging mag vormen voor het 
aannemen van wetgeving op het gebied 
van ADR, zoals bedoeld in punt 1;

Or. fr

Amendement 56
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. moedigt de lidstaten die dat wensen 
ertoe aan verder te gaan dan de 
beginselen die zijn opgenomen in het 
toekomstige Europese wetgevingskader; 
stelt in die context voor om als aanvullend 
instrument een Europees handvest inzake 
ADR op te stellen dat is geïnspireerd op de 
beste werkwijzen die in de lidstaten 
worden toegepast; raadt vanuit dat 
oogpunt aan een jaarlijks 
bemiddelingsforum op te zetten om 
ervaringen uit te wisselen;

Or. fr
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Amendement 57
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie zich te buigen 
over de formulering "buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting om geschillen inzake 
handelstransacties en -praktijken in de EU 
te beslechten", die moeilijk toegankelijk is 
in termen van doelmatige communicatie; 
adviseert de formulering te 
vereenvoudigen, een duidelijkere scheiding 
aan te brengen tussen deze fase en het 
aanspannen van een proces, en het feit toe 
te lichten dat dit type verhaal slechts
consumentengeschillen betreft; stelt voor 
"buitengerechtelijke beslechting van 
consumentengeschillen", "minnelijke 
schikking van consumentengeschillen" of 
bemiddeling in consumentengeschillen";

7. verzoekt de Commissie zich te buigen 
over de formulering "buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting om geschillen inzake 
handelstransacties en -praktijken in de EU
te beslechten", die moeilijk toegankelijk is 
in termen van doelmatige communicatie; 
adviseert de formulering te 
vereenvoudigen, een duidelijkere scheiding 
aan te brengen tussen deze fase en het 
aanspannen van een proces, en het feit toe 
te lichten dat dit type verhaal met name
consumentengeschillen betreft;

Or. de

Amendement 58
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. moedigt de Commissie aan, voor 
grensoverschrijdende 
consumentengeschillen, een 
coördinatiestructuur op te zetten om de 
toegang tot en de coördinatie van nationale 
ADR-mechanismen te vergemakkelijken; 
dringt daarnaast aan op de invoering van 
één enkel loket en/of één enkel Europees 
oproepnummer om de toegang van burgers 
tot bestaande ADR-systemen in hun 
lidstaat of in andere lidstaten te 
vereenvoudigen, en hen duidelijke 
richtsnoeren omtrent het gebruik ervan aan 
te reiken;

8. vraagt de Commissie, voor 
grensoverschrijdende 
consumentengeschillen, een 
coördinatiestructuur op te zetten om de 
toegang tot en de coördinatie van nationale 
ADR-mechanismen te vergemakkelijken; 
dringt daarnaast aan op de invoering van 
één enkel loket en/of één enkel Europees 
oproepnummer om de toegang van burgers 
tot bestaande ADR-systemen in hun 
lidstaat of in andere lidstaten te 
vereenvoudigen, en hen duidelijke 
richtsnoeren omtrent het gebruik ervan aan 
te reiken;
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Or. de

Amendement 59
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. moedigt de Commissie aan, voor 
grensoverschrijdende 
consumentengeschillen, een 
coördinatiestructuur op te zetten om de 
toegang tot en de coördinatie van nationale 
ADR-mechanismen te vergemakkelijken; 
dringt daarnaast aan op de invoering van 
één enkel loket en/of één enkel Europees 
oproepnummer om de toegang van burgers 
tot bestaande ADR-systemen in hun 
lidstaat of in andere lidstaten te 
vereenvoudigen, en hen duidelijke 
richtsnoeren omtrent het gebruik ervan aan 
te reiken;

8. moedigt de Commissie aan, voor 
grensoverschrijdende 
consumentengeschillen, een 
coördinatiestructuur op te zetten om de 
toegang tot en de coördinatie van nationale 
ADR-mechanismen te vergemakkelijken; 
dringt daarnaast aan op de invoering van 
een webportaal in alle officiële talen van 
de Europese Unie om de toegang van 
burgers tot bestaande ADR-systemen in 
hun lidstaat of in andere lidstaten te 
vereenvoudigen, en hen duidelijke 
richtsnoeren omtrent het gebruik ervan aan 
te reiken;

Or. en

Amendement 60
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. moedigt de Commissie aan, voor 
grensoverschrijdende 
consumentengeschillen, een 
coördinatiestructuur op te zetten om de 
toegang tot en de coördinatie van nationale 
ADR-mechanismen te vergemakkelijken;
dringt daarnaast aan op de invoering van 
één enkel loket en/of één enkel Europees 
oproepnummer om de toegang van burgers 
tot bestaande ADR-systemen in hun 
lidstaat of in andere lidstaten te 
vereenvoudigen, en hen duidelijke 
richtsnoeren omtrent het gebruik ervan aan 

8. moedigt de Commissie aan, voor 
grensoverschrijdende geschillen, een 
coördinatiestructuur op te zetten om de 
toegang tot en de coördinatie van nationale 
ADR-mechanismen te vergemakkelijken; 
dringt daarnaast aan op een overzicht van
de nationale procedures dat via de website 
van het Europees justitieel netwerk van de 
Commissie in alle officiële talen 
beschikbaar wordt gemaakt, en op de
bekendmaking van één enkel Europees 
oproepnummer om de toegang van burgers 
tot het bestaande ADR-systeem in hun 
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te reiken; lidstaat en in andere lidstaten te 
vereenvoudigen, en hen duidelijke 
richtsnoeren omtrent het gebruik ervan aan 
te reiken;

Or. de

Amendement 61
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie de op dit 
gebied reeds bestaande organen die 
doeltreffend werken en hun nut hebben 
bewezen, zoals Solvit, Europe Direct, 
ECC-Net en FIN-NET, te ondersteunen, 
te versterken en zelfs meer 
handelingsbevoegdheden toe te kennen;

Or. fr

Amendement 62
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie een 
onlineplatform voor het beslechten van 
grensoverschrijdende geschillen in het 
leven te roepen, zodat de samenhang en 
samenwerking tussen de ADR-
mechanismen op nationaal niveau wordt 
verbeterd en er tegelijkertijd één loket 
voor alle consumenten ontstaat;

Or. el

Amendement 63
Robert Rochefort
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie voor 
grensoverschrijdende 
consumentengeschillen op het gebied van 
elektronische handel te voorzien in de 
snelle oprichting van een meertalig 
platform dat consumenten de gelegenheid 
biedt hun geschillen volledig online op te 
lossen, waarbij dat platform moet voldoen 
aan kwaliteitsnormen en gebaseerd moet 
zijn op de in de lidstaten reeds bestaande 
ADR-systemen;

Or. fr

Amendement 64
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. wijst erop dat het belangrijk is 
het bestaan van ADR meer bekendheid te 
geven en consumenten en 
beroepsbeoefenaars aan te moedigen hier 
vaker hun toevlucht toe te nemen als 
alternatief voor een gerechtelijke 
procedure, zodat partijen niet tegenover 
elkaar komen te staan en er kans is op een 
win-winsituatie;

Or. fr

Amendement 65
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quinquies. is van mening dat de taak om 
consumenten te informeren een gedeelde 
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verantwoordelijkheid is van de overheid, 
informatie- en adviesdiensten, 
beleidsmakers en 
consumentenorganisaties, en raadt hun 
aan bewustwordingscampagnes en 
pilotprojecten over dit onderwerp op touw 
te zetten;

Or. fr

Amendement 66
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 sexies. is van mening dat de taak om 
beroepsbeoefenaars te informeren een 
gedeelde verantwoordelijkheid is van de 
overheid en de representatieve 
vakorganisaties, en raadt hun aan, ieder 
op zijn eigen niveau, 
bewustwordingscampagnes en 
pilotprojecten over dit onderwerp op touw 
te zetten;

Or. fr

Amendement 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. stelt de Commissie voor een meertalig 
Europees internetportaal voor 
bemiddeling tot stand te brengen, waar 
elke consument zijn vragen kan stellen en 
inlichtingen kan inwinnen over de te 
volgen handelswijze bij bemiddeling, de 
implicaties ervan, en over zijn rechten en 
plichten;

Schrappen

Or. de
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Amendement 68
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. stelt de Commissie voor een meertalig
Europees internetportaal voor bemiddeling 
tot stand te brengen, waar elke consument 
zijn vragen kan stellen en inlichtingen kan 
inwinnen over de te volgen handelswijze 
bij bemiddeling, de implicaties ervan, en 
over zijn rechten en plichten;

9. hekelt de onoverzichtelijkheid van de 
huidige ADR-gegevensbank van de 
Commissie; stelt de Commissie voor een 
Europees internetportaal voor bemiddeling 
tot stand te brengen in alle officiële talen, 
waar elke consument zijn vragen kan 
stellen en inlichtingen kan inwinnen over 
de te volgen handelswijze bij bemiddeling, 
de implicaties ervan, en over zijn rechten 
en plichten; benadrukt dat het voor de 
consument met name belangrijk is dat het 
internetportaal gemakkelijk te begrijpen 
en duidelijk is;

Or. de

Amendement 69
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. stelt de Commissie voor een meertalig 
Europees internetportaal voor 
bemiddeling tot stand te brengen, waar 
elke consument zijn vragen kan stellen en 
inlichtingen kan inwinnen over de te 
volgen handelswijze bij bemiddeling, de 
implicaties ervan, en over zijn rechten en 
plichten;

9. stelt de Commissie voor een meertalig 
Europees ADR-internetportaal tot stand te 
brengen, waar elke consument toegang 
heeft tot informatie over hoe ADR 
functioneert, de implicaties ervan, en over 
zijn rechten en plichten, een 
internetportaal dat is gebaseerd op 
bestaande databases en netwerken;

Or. en

Amendement 70
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt daarom, dat de 
consumenten de mogelijkheid moeten 
hebben om allerhande online informatie 
over ADR adequaat vertaald kunnen 
krijgen door middel van toegankelijke en 
gebruiksvriendelijke online 
vertaalmachines, zodat ze de gewenste 
informatie in hun eigen taal kunnen 
lezen;

Or. nl

Amendement 71
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat het cruciaal is de 
consument te attenderen op alternatieve 
geschillenbeslechting voordat zich een 
consumentengeschil aandient; stelt in 
verband hiermee voor in alle contractuele 
documenten te verwijzen naar de 
mogelijkheid een beroep te doen op ADR, 
met, voor consumenten en 
beroepsbeoefenaren die er gebruik van 
willen maken, contactgegevens en 
voorwaarden voor de aanwending van deze 
ADR-systemen;

10. benadrukt dat het cruciaal is de 
consument te attenderen op alternatieve 
geschillenbeslechting voordat zich een 
consumentengeschil aandient; geeft in 
verband hiermee in overweging in alle 
contractuele documenten te verwijzen naar 
de mogelijkheid een beroep te doen op 
ADR, met, voor consumenten en 
beroepsbeoefenaren die er gebruik van 
willen maken, contactgegevens en 
voorwaarden voor de aanwending van deze 
ADR-systemen, bij deze vereiste zouden 
echter extra kosten en bureaucratie 
moeten worden vermeden;

Or. en

Amendement 72
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat het cruciaal is de 10. benadrukt dat het cruciaal is de 
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consument te attenderen op alternatieve 
geschillenbeslechting voordat zich een 
consumentengeschil aandient; stelt in 
verband hiermee voor in alle contractuele 
documenten te verwijzen naar de 
mogelijkheid een beroep te doen op ADR, 
met, voor consumenten en 
beroepsbeoefenaren die er gebruik van 
willen maken, contactgegevens en 
voorwaarden voor de aanwending van deze 
ADR-systemen;

consument te attenderen op alternatieve 
geschillenbeslechting voordat zich een 
geschil aandient; stelt in verband hiermee 
voor in alle contractuele documenten te 
verwijzen naar de mogelijkheid een beroep 
te doen op ADR, met, voor consumenten 
en beroepsbeoefenaren die er gebruik van 
willen maken, contactgegevens en 
voorwaarden voor de aanwending van deze 
ADR-systemen;

Or. de

Amendement 73
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat het cruciaal is de 
consument te attenderen op alternatieve 
geschillenbeslechting voordat zich een 
consumentengeschil aandient; stelt in 
verband hiermee voor in alle contractuele 
documenten te verwijzen naar de 
mogelijkheid een beroep te doen op ADR, 
met, voor consumenten en 
beroepsbeoefenaren die er gebruik van 
willen maken, contactgegevens en 
voorwaarden voor de aanwending van deze 
ADR-systemen;

10. benadrukt dat het cruciaal is de 
consument te attenderen op alternatieve 
geschillenbeslechting voordat zich een 
consumentengeschil aandient; benadrukt 
de noodzaak om het gevoel van 
verantwoordelijkheid bij bedrijven en 
bedrijfsorganisaties in dit opzicht te 
versterken; is van mening dat bedrijven 
en bedrijfsfederaties de plicht hebben 
consumenten voor te lichten over 
beschikbare ADR-systemen; stelt in 
verband hiermee voor in alle contractuele 
documenten te verwijzen naar de 
mogelijkheid een beroep te doen op ADR, 
met, voor consumenten en 
beroepsbeoefenaren die er gebruik van 
willen maken, contactgegevens en 
voorwaarden voor de aanwending van deze 
ADR-systemen;

Or. en

Amendement 74
Philippe Juvin
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Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat het cruciaal is de 
consument te attenderen op alternatieve 
geschillenbeslechting voordat zich een 
consumentengeschil aandient; stelt in 
verband hiermee voor in alle contractuele 
documenten te verwijzen naar de 
mogelijkheid een beroep te doen op ADR, 
met, voor consumenten en 
beroepsbeoefenaren die er gebruik van 
willen maken, contactgegevens en 
voorwaarden voor de aanwending van deze 
ADR-systemen;

10. benadrukt dat het cruciaal is de 
consument te attenderen alternatieve 
geschillenbeslechting en de voordelen 
ervan voordat zich een 
consumentengeschil aandient; stelt in 
verband hiermee voor in alle contractuele 
documenten te verwijzen naar de 
mogelijkheid een beroep te doen op ADR, 
met, voor consumenten en 
beroepsbeoefenaren die er gebruik van 
willen maken, contactgegevens en 
voorwaarden voor de aanwending van deze 
ADR-systemen;

Or. en

Amendement 75
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. benadrukt de rol die 
consumentenorganisaties spelen bij de 
organisatie van informatiecampagnes 
over het bestaan van ADR en het wijzen 
van consumenten op het bestaan van 
ADR als zij contact met deze organisaties 
opnemen over een consumentengeschil;

Or. fr

Amendement 76
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie in 
samenwerking met de lidstaten 
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informatiecampagnes op touw te zetten 
om zowel de consument als het 
bedrijfsleven nader te informeren over en 
vertrouwd te maken met de voordelen van 
het gebruik van deze instelling;

Or. el

Amendement 77
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. stelt voor kamers van koophandel en 
andere beroepsorganisaties te verplichten 
ondernemingen te informeren over ADR, 
over de potentiële voordelen ervan, met 
name doordat ze rechtsgeschillen 
overbodig kunnen maken, het imago van 
de onderneming ten goede kunnen komen 
en de handelsrelatie tussen partijen kunnen 
herstellen, in tegenstelling tot een 
arbitragebesluit of een rechterlijke 
uitspraak; 

11. stelt voor kamers van koophandel en 
overkoepelende organisaties op nationaal 
en op EU-niveau te verplichten 
ondernemingen te informeren over ADR, 
over de potentiële voordelen ervan, met 
name doordat ze rechtsgeschillen 
overbodig kunnen maken, het imago van 
de onderneming ten goede kunnen komen 
en de handelsrelatie tussen partijen kunnen 
herstellen, in tegenstelling tot een 
arbitragebesluit of een rechterlijke 
uitspraak; 

Or. en

Amendement 78
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. stelt voor kamers van koophandel en 
andere beroepsorganisaties te verplichten 
ondernemingen te informeren over ADR, 
over de potentiële voordelen ervan, met 
name doordat ze rechtsgeschillen 
overbodig kunnen maken, het imago van 
de onderneming ten goede kunnen komen 
en de handelsrelatie tussen partijen kunnen 
herstellen, in tegenstelling tot een 

11. onderkent dat een van de grootste 
drempels voor het gebruik van ADR-
systemen de weerstand is van bedrijven 
om deel te nemen in dergelijke 
mechanismen; stelt voor kamers van 
koophandel en andere beroepsorganisaties 
te verplichten ondernemingen te 
informeren over ADR, over de potentiële 
voordelen ervan, met name doordat ze 
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arbitragebesluit of een rechterlijke 
uitspraak; 

rechtsgeschillen overbodig kunnen maken, 
het imago van de onderneming ten goede 
kunnen komen en de handelsrelatie tussen 
partijen kunnen herstellen, in tegenstelling 
tot een arbitragebesluit of een rechterlijke 
uitspraak; 

Or. en

Amendement 79
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. adviseert, als mogelijke stimulans voor 
ondernemingen, de invoering op 
Europees niveau van een 
kwaliteitskeurmerk voor bemiddeling in 
consumentengeschillen, dat gekoppeld 
zou worden aan richtsnoeren inzake beste 
praktijken;

Schrappen

Or. en

Amendement 80
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. adviseert, als mogelijke stimulans voor 
ondernemingen, de invoering op Europees 
niveau van een kwaliteitskeurmerk voor 
bemiddeling in consumentengeschillen, dat 
gekoppeld zou worden aan richtsnoeren 
inzake beste praktijken;

12. adviseert, als mogelijke stimulans voor 
ondernemingen, de invoering op Europees 
niveau van een kwaliteitskeurmerk voor 
bemiddeling in consumentengeschillen, dat 
gekoppeld zou worden aan richtsnoeren 
inzake beste praktijken; voor dit voorstel 
zou een kosten-batenanalyse moeten 
worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 81
Robert Rochefort
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Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. adviseert, als mogelijke stimulans voor 
ondernemingen, de invoering op Europees 
niveau van een kwaliteitskeurmerk voor 
bemiddeling in consumentengeschillen, dat 
gekoppeld zou worden aan richtsnoeren 
inzake beste praktijken;

12. adviseert, als mogelijke stimulans voor 
ondernemingen, de invoering op Europees 
niveau van een kwaliteitskeurmerk voor 
bemiddeling in consumentengeschillen, dat 
gekoppeld zou worden aan richtsnoeren 
inzake beste praktijken en dat 
consumenten in staat zou stellen bedrijven 
die op een positieve manier met ADR 
bezig zijn, eenvoudig te herkennen;

Or. fr

Amendement 82
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. adviseert, als mogelijke stimulans voor 
ondernemingen, de invoering op Europees 
niveau van een kwaliteitskeurmerk voor 
bemiddeling in consumentengeschillen, dat 
gekoppeld zou worden aan richtsnoeren 
inzake beste praktijken;

12. adviseert, als mogelijke stimulans voor 
ondernemingen, de invoering op Europees 
niveau van een kwaliteitskeurmerk voor 
bemiddeling in consumentengeschillen, dat 
gekoppeld zou worden aan richtsnoeren 
inzake beste praktijken; benadrukt dat de 
Commissie zou moeten verzekeren dat het 
kwaliteitskeurmerk goed wordt gebruikt 
en een verplichtend karakter heeft;

Or. en


