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Amendement 75
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie moet ertoe bijdragen dat de 
consumenten in het centrum van de interne 
markt worden geplaatst door de 
ondersteuning en de aanvulling van het 
beleid van de lidstaten, waarbij ervoor 
moet worden gezorgd dat de burgers ten 
volle profijt kunnen trekken van de interne 
markt en dat hun veiligheid en 
economische belangen door concrete 
acties naar behoren worden beschermd.

(2) De Unie moet ertoe bijdragen dat de 
consumenten in het centrum van de interne 
markt worden geplaatst door de 
ondersteuning en de aanvulling van het 
beleid van de lidstaten, waarbij ervoor 
moet worden gezorgd dat de burgers ten 
volle profijt kunnen trekken van de interne 
markt en dat hun veiligheid en 
economische belangen daarbij naar 
behoren worden beschermd.

Or. de

Amendement 76
Louis Grech

 Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

(2 bis) de recente economische recessie 
heeft een aantal ernstige tekortkomingen 
en ongelijkheden in de interne markt aan 
het licht gebracht die allemaal negatieve 
gevolgen hebben gehad voor het 
vertrouwen van consumenten en burgers. 
De Unie heeft momenteel weliswaar te 
maken met budgettaire beperkingen, maar 
dient niettemin passende financiële 
middelen te verstrekken om een strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei te ondersteunen.

Or. en

Amendement 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Voor de voltooiing van de interne 
markt is het van essentieel belang dat 
directe en indirecte hinderpalen voor de 
goede werking van de interne markt uit de 
weg worden geruimd en dat het
vertrouwen van de burgers in het systeem 
verbetert, vooral wanneer zij 
grensoverschrijdende aankopen 
verrichten. De Unie dient ernaar te 
streven de juiste marktvoorwaarden te 
scheppen door de consumenten voldoende 
instrumenten in handen te geven opdat zij
weloverwogen en doordachte beslissingen 
kunnen nemen.

Or. en

Amendement 78
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze verordening houdt rekening met 
de economische, sociale en technische 
omgeving en de daarmee gepaard gaande 
nieuwe uitdagingen. De in het kader van 
dit programma gefinancierde acties zullen 
met name betrekking hebben op kwesties 
in verband met de globalisering, de 
digitalisering, de noodzaak van 
duurzamere consumptiepatronen, de 
vergrijzing van de bevolking, de sociale 
uitsluiting en de kwetsbare consumenten. 
Er moet hoge prioriteit worden toegekend 
aan de integratie van de belangen van de 
consumenten in het gehele beleid van de 
Unie overeenkomstig artikel 12 VWEU. 
Coördinatie met andere beleidsgebieden en 
programma's van de Unie vormt een 
essentieel onderdeel van de doelstelling 
om op andere beleidsgebieden volledig

(3) Deze verordening houdt rekening met 
de economische, sociale en technische 
omgeving en de daarmee gepaard gaande 
nieuwe uitdagingen. De in het kader van 
dit programma gefinancierde acties zullen 
met name betrekking hebben op kwesties 
in verband met de globalisering, de 
digitalisering, duurzame
consumptiepatronen, de vergrijzing van de 
bevolking, de sociale uitsluiting en dan 
vooral de kwetsbare consumenten. Er moet 
hoge prioriteit worden toegekend aan de 
integratie van de belangen van de 
consumenten in alle beleidsterreinen van 
de Unie overeenkomstig artikel 12 VWEU. 
Er moet worden gezorgd voor coördinatie 
met andere beleidsgebieden en 
programma's van de Unie om te 
waarborgen dat volledig rekening wordt 
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rekening te houden met de 
consumentenbelangen. Om synergieën te 
bevorderen en dubbel werk te vermijden, 
moeten andere fondsen en programma's 
van de Unie financiële steun verlenen voor 
de integratie van de consumentenbelangen 
in hun respectieve gebieden.

gehouden met de consumentenbelangen. 
Om synergieën te bevorderen en dubbele 
structuren te vermijden, moeten andere 
fondsen en programma's van de Unie 
financiële steun verlenen voor de integratie 
van de consumentenbelangen in hun 
respectieve gebieden.

Or. de

Amendement 79
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het consumentenprogramma voor 
2014 – 2020 moet alle consumenten een 
hoog beschermingsniveau bieden, met 
bijzondere aandacht voor kwetsbare 
consumenten om rekening te houden met 
hun specifieke behoeften en hun 
capaciteiten te versterken. Daartoe wordt 
opgeroepen in het verslag van de 
Commissie interne markt en 
consumentenbescherming van 8 mei 2012 
over een strategie ter versterking van de 
rechten van kwetsbare consumenten.

Or. en

Amendement 80
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Het consumentenprogramma voor 
2014 – 2020 moet passende steun 
verlenen aan consumentenorganisaties en 
daarbij rekening houden met de 
belangrijke rol die zij vervullen in de 
verspreiding van informatie naar 
consumenten over hun rechten, de 
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ondersteuning van consumenten in 
consumentengeschillen en de bevordering 
van consumentenbelangen tijdens de 
totstandkoming van de interne markt.

Or. en

Amendement 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het is belangrijk dat de bescherming 
van de consumenten wordt verbeterd. Om 
deze algemene doelstelling te bereiken 
moeten specifieke doelstellingen worden 
vastgesteld in verband met veiligheid, 
consumentenvoorlichting en -opvoeding, 
rechten en rechtsmiddelen, alsook de 
handhaving van de naleving van de 
consumentenrechten. De waarde en het 
effect van de in het kader van het 
programma genomen maatregelen moeten 
regelmatig worden gemonitord en 
geëvalueerd. Voor de evaluatie van het 
consumentenbeleid moeten indicatoren 
worden ontwikkeld.

(5) Het is belangrijk dat de bescherming 
van de consumenten wordt verbeterd. Om 
deze algemene doelstelling te bereiken 
moeten specifieke doelstellingen worden 
vastgesteld in verband met veiligheid, 
consumentenvoorlichting en -opvoeding, 
rechten en rechtsmiddelen, alsook de 
handhaving van de naleving van de 
consumentenrechten. De waarde en het 
effect van de in het kader van het 
programma genomen maatregelen moeten 
jaarlijks worden gemonitord en 
geëvalueerd om een beter inzicht te 
krijgen in het consumentengedrag en 
storingen op de markt en om
gemakkelijker een slimmer beleid te 
kunnen uitwerken. De Commissie dient 
het Europees Parlement jaarlijks een 
monitoringverslag toe te zenden dat, in 
voorkomend geval, vergezeld dient te gaan 
van voorstellen voor toekomstige 
aanpassingen van het programma. Voor 
de evaluatie van het consumentenbeleid 
moeten indicatoren worden ontwikkeld.

Or. en

Amendement 82
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het is belangrijk dat de bescherming 
van de consumenten wordt verbeterd. Om 
deze algemene doelstelling te bereiken 
moeten specifieke doelstellingen worden 
vastgesteld in verband met veiligheid, 
consumentenvoorlichting en -opvoeding, 
rechten en rechtsmiddelen, alsook de 
handhaving van de naleving van de 
consumentenrechten. De waarde en het 
effect van de in het kader van het 
programma genomen maatregelen moeten 
regelmatig worden gemonitord en 
geëvalueerd. Voor de evaluatie van het 
consumentenbeleid moeten indicatoren 
worden ontwikkeld.

(5) Het is belangrijk dat de bescherming 
van de consumenten wordt verbeterd. Om 
deze algemene doelstelling te bereiken 
moeten specifieke doelstellingen worden 
vastgesteld in verband met veiligheid, 
consumentenvoorlichting en -opvoeding, 
rechten en rechtsmiddelen, alsook de 
handhaving van de naleving van de 
consumentenrechten. De waarde en het 
effect van de in het kader van het 
programma genomen maatregelen moeten 
regelmatig worden gemonitord en 
geëvalueerd. Voor de evaluatie van het 
consumentenbeleid en met name het 
exacte effect van de getroffen maatregelen
moeten indicatoren worden ontwikkeld.

Or. fr

Amendement 83
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het is belangrijk dat de bescherming 
van de consumenten wordt verbeterd. Om 
deze algemene doelstelling te bereiken 
moeten specifieke doelstellingen worden 
vastgesteld in verband met veiligheid, 
consumentenvoorlichting en -opvoeding, 
rechten en rechtsmiddelen, alsook de 
handhaving van de naleving van de 
consumentenrechten. De waarde en het 
effect van de in het kader van het 
programma genomen maatregelen moeten 
regelmatig worden gemonitord en 
geëvalueerd. Voor de evaluatie van het 
consumentenbeleid moeten indicatoren 
worden ontwikkeld.

(5) Het is belangrijk dat de bescherming 
van de consumenten wordt verbeterd. Om 
deze algemene doelstelling te bereiken 
moeten specifieke doelstellingen worden 
vastgesteld in verband met veiligheid, 
consumentenvoorlichting en -opvoeding, 
herkomstaanduiding, misleiding, 
kwaliteitsgarantie, waarborgen en andere 
consumentenrechten, alsook de 
handhaving van de naleving van de 
consumentenrechten, onlineaankopen en 
klantenservicenummers. De waarde en het 
effect van de in het kader van het 
programma genomen maatregelen moeten 
regelmatig worden gemonitord en 
geëvalueerd. Voor de evaluatie van het 
consumentenbeleid moeten indicatoren 
worden ontwikkeld en moeten er bij 
verschillende ondernemingen 
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steekproeven worden genomen. De 
resultaten moeten op het internet worden 
bekendgemaakt, zodat de consument kan 
zien welke ondernemingen in welke 
domeinen een goede of slechte beurt 
maken bij de consument.

Or. de

Amendement 84
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het is belangrijk dat het 
vertrouwen van de consumenten wordt 
versterkt. Om deze doelstelling te 
bereiken, moeten de capaciteiten voor 
actie worden opgebouwd, met name door 
middel van passende financiële steun voor 
tussenpersonen zoals de 
consumentenorganisaties op Europees 
niveau en de Europese 
consumentencentra, die de consumenten 
informatie verstrekken en bijstand 
verlenen opdat deze hun rechten kunnen 
uitoefenen en toegang krijgen tot de 
passende 
geschillenbeslechtingsmechanismen, en 
die de capaciteit hebben om de 
consumenten beter te beschermen en hun 
vertrouwen te versterken doordat ze actief 
zijn op het terrein en de bijstand, 
informatie en voorlichting afstemmen op 
de individuele consument.

Or. fr

(Voormalige overweging 4 bis, aangezien de nummering in de FR versie niet correct is.)

Motivering

De consumentenorganisaties op Europees niveau zijn uiterst belangrijk voor de verspreiding van 
informatie, de bijstand aan consumenten opdat deze hun rechten kunnen uitoefenen, en voor de 
verdediging van hun belangen wanneer er nieuwe wetgeving wordt opgesteld. Samenhang met 
de nieuwe formulering van artikel 4, onder b), punt 5.
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Amendement 85
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het is nodig dat wordt voorzien in
subsidiabele acties waarmee die 
doelstellingen moeten worden 
verwezenlijkt.

(6) Het is nodig om vooraf de concrete 
subsidiabele acties vast te stellen waarmee 
die doelstellingen moeten worden 
verwezenlijkt.

Or. de

Amendement 86
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het is nodig dat de categorieën van de 
begunstigden die in aanmerking komen 
voor subsidies worden vastgesteld.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Amendement 87
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van het programma is de 
ondersteuning van de beleidsdoelstelling 
om de mondige consument in het centrum 
van de interne markt te plaatsen. Het 
programma zal daarom bijdragen aan de 
bescherming van de gezondheid, de 
veiligheid en de economische belangen van 
de consumenten, alsook aan de 
bevordering van hun recht op voorlichting, 

Het doel van het programma is de 
ondersteuning van een nieuwe
beleidsdoelstelling om de mondige 
consument in het centrum van de interne 
markt te plaatsen, met de bedenking dat de 
liberalisering in de interne markt tot 
hogere prijzen, lagere kwaliteit en minder 
diensten heeft geleid. Het programma zal 
daarom bijdragen aan het welzijn van de 
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opvoeding en vereniging om hun belangen 
te vrijwaren. Het programma zal het beleid 
van de lidstaten aanvullen, ondersteunen
en monitoren.

burgers door de bevordering van 
economisch, sociaal en ecologisch 
doordachte duurzame ontwikkeling in de 
hele Unie, door de stimulering van sociale 
rechtvaardigheid, duurzaamheid en 
solidariteit gestoeld op wederzijds 
ondersteunende economische, sociale en 
ecologische pijlers aangestuurd door een 
democratisch en participerend proces van 
sociaaleconomisch bestuur en door 
aandacht voor voordelen voor de burgers 
en consumentenbescherming, met name 
door de bescherming van de gezondheid, 
de veiligheid en de economische belangen 
van de consumenten, en de bevordering 
van hun recht op voorlichting, opvoeding 
en vereniging om hun belangen te 
vrijwaren Het programma zal het beleid 
van de lidstaten aanvullen en 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 88
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het in artikel 2 bedoelde algemene doel
wordt nagestreefd aan de hand van de 
volgende specifieke doelstellingen:

1. De in artikel 2 beschreven algemene 
doelstellingen vormen een politiek 
actiekader. Sommige van die algemene 
doelstellingen worden nagestreefd aan de 
hand van de volgende specifieke 
doelstellingen:

Or. en

Amendement 89
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Doelstelling 2 – voorlichting en 
opvoeding: verbeteren van de opvoeding 
en de voorlichting van de consumenten en 
de kennis van hun rechten, ontwikkelen 
van de feitenbank voor het 
consumentenbeleid en verlenen van steun 
aan consumentenorganisaties.

b) Doelstelling 2 – voorlichting,
opvoeding, herkomstaanduidingen en 
voorkoming van misleiding: verbeteren 
van de opvoeding en de voorlichting van 
de consumenten en de kennis van hun 
rechten, ontwikkelen van de feitenbank 
voor het consumentenbeleid en verlenen 
van steun aan consumentenorganisaties, 
controle van het waarheidsgehalte van 
herkomstaanduidingen, met name van 
levensmiddelen, waarbij de herkomst van 
de grondstof, niet de plaats van 
verwerking ervan, van doorslaggevend 
belang is.

Or. de

Amendement 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Doelstelling 3 - rechten en 
rechtsmiddelen: consolideren van de 
consumentenrechten met name via 
regelgevende actie en verbetering van de 
toegang tot rechtsmiddelen, waaronder 
alternatieve geschillenbeslechting.

c) Doelstelling 3 - rechten en 
rechtsmiddelen: versterken van de 
consumentenrechten met name via 
regelgevende actie en verbetering van de 
toegang tot eenvoudige, doeltreffende, 
doelmatige en voordelige rechtsmiddelen, 
waaronder alternatieve 
geschillenbeslechting voor de oplossing 
van binnenlandse en 
grensoverschrijdende geschillen.

Or. en

Amendement 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c - alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verwezenlijking van deze doelstelling 
zal met name worden beoordeeld aan de 
hand van het beroep dat op alternatieve 
geschillenbeslechting wordt gedaan om 
grensoverschrijdende geschillen op te 
lossen en aan de hand van de activiteiten 
van een Uniewijd systeem voor 
onlinegeschillenbeslechting.

De verwezenlijking van deze doelstelling 
zal met name worden beoordeeld aan de 
hand van het beroep dat op alternatieve 
geschillenbeslechting wordt gedaan om 
grensoverschrijdende of binnenlandse 
geschillen op te lossen, aan de hand van de 
activiteiten van een Uniewijd systeem voor 
onlinegeschillenbeslechting en aan de 
hand van het percentage consumenten en 
handelaars dat gebruikmaakt van 
alternatieve geschillenbeslechting of 
andere rechtsmiddelen in een poging om 
een geschil op te lossen.

Or. en

Amendement 92
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Doelstelling 4 - handhaving: 
ondersteunen van de handhaving van de 
rechten van de consumenten door de 
versterking van de samenwerking tussen 
nationale handhavingsorganen en door 
ondersteuning van de consumenten met 
advies.

d) Doelstelling 4 - handhaving: 
ondersteunen van de handhaving van de 
rechten van de consumenten door de 
versterking van de samenwerking tussen 
nationale handhavingsorganen en door 
ondersteuning van de consumenten met 
advies, met name verbetering van de 
handhaving van garantieclaims, vooral in 
het geval van klachten over 
klantenservicenummers of in de 
onlinehandel.

Or. de

Amendement 93
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d - alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verwezenlijking van deze doelstelling 
zal met name worden beoordeeld aan de 
hand van het niveau van de 
informatiestroom en de samenwerking 
binnen het netwerk voor samenwerking 
met betrekking tot 
consumentenbescherming en de activiteiten 
van de Europese consumentencentra.

De verwezenlijking van deze doelstelling 
zal met name worden beoordeeld aan de 
hand van het niveau van de 
informatiestroom en de doeltreffendheid
van de samenwerking binnen het netwerk 
voor samenwerking met betrekking tot 
consumentenbescherming, de activiteiten 
van de Europese consumentencentra, hun 
naamsbekendheid bij de consumenten en
de mate van tevredenheid van de 
consumenten over de hulp die ze 
ontvingen tijdens de laatste 
geschillenbeslechtingsprocedure.

Or. fr

Motivering

Aangezien het CPC-netwerk al een tijd bestaat, is het nuttig om nauwkeuriger criteria op te 
geven en deze te combineren met kwalitatieve elementen. Naast de meting van de 
informatiestroom wordt ook voorgesteld om de doeltreffendheid van het netwerk te meten. 
Bovendien heeft de beoordeling van de ECC's aan het licht gebracht dat deze centra weinig 
bekend zijn bij de Europese burgers (15%). Er moet dus ook rekening worden gehouden met de 
evolutie van hun naamsbekendheid en zichtbaarheid. Samenhang met gewijzigde bijlage II.

Amendement 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, 

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in 
bijlage II vastgestelde indicatoren aan te 
passen.

Schrappen 

Or. en

Amendement 95
Louis Grech
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter a – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst  Amendement

3 bis) verbetering van de traceerbaarheid 
van producten en van de toegang tot 
informatie betreffende gevaarlijke 
producten;

Or. en

Amendement 96
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) oprichting van de feitenbank voor 
besluitvorming op gebieden die van 
invloed zijn op de consumenten;

4) oprichting en verbetering van de 
toegankelijkheid van de feitenbank voor 
besluitvorming op gebieden die van 
invloed zijn op de consumenten, voor het 
vaststellen van weldoordachte en gerichte 
regelgeving en voor het identificeren van 
eventuele verstoringen van de markt of 
van veranderde consumentenbehoeften;

Or. fr

Motivering

Om het potentieel van deze feitenbank te vergroten dient ze gemakkelijk toegankelijk te zijn voor 
alle belanghebbenden. Omwille van de doeltreffendheid moet er bovendien voor worden gezorgd 
dat de feitenbank wordt gebruikt voor de voorbereiding van nieuwe regelgeving, voor de 
opsporing van eventuele storingen van de markt of nieuwe consumentenbehoeften.

Amendement 97
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) ondersteuning van 
consumentenorganisaties;

5) ondersteuning van 
consumentenorganisaties op regionaal, 
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nationaal en uniaal niveau;

Or. fr

Amendement 98
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis) capaciteitsopbouw voor lokale, 
regionale, nationale en Europese 
consumentenorganisaties, vergroting van 
de transparantie en uitwisseling van 
goede praktijken en kennis van zaken;

Or. fr

Motivering

Het is nuttig om hier de formulering van actie 7 uit Besluit nr. 1926/2006/EG, dat een 
communautair actieprogramma (2007-2013) vaststelt op het gebied van consumentenbeleid, te 
gebruiken en aan te passen.

Amendement 99
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) vergroting van de transparantie van 
consumentenmarkten en 
consumentenvoorlichting;

6) vergroting van de transparantie van de 
interne markt en 
consumentenvoorlichting, ook via toegang 
tot betrouwbare informatie die de 
consumenten in staat stelt niet alleen de 
prijzen van goederen en diensten te 
vergelijken, maar ook hun kwaliteit en 
duurzaamheid;

Or. en

Amendement 100
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip



PE489.502v01-00 16/31 AM\902046NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) verbetering van de
consumentenopvoeding;

7) de consumenten in staat stellen om 
vrije en doordachte keuzes te maken door 
de consumenten bewuster te maken;

Or. en

Amendement 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) verbetering van de 
consumentenopvoeding;

7) verbetering van de consumenten- en 
bedrijvenopvoeding over 
consumentenrechten;

Or. en

Amendement 102
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis) ervoor zorgen dat kwetsbare 
consumenten ook toegang hebben tot 
informatie over goederen en diensten 
zodat zij gelijke kansen hebben bij het 
maken van vrije en doordachte keuzes;

Or. en

Amendement 103
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b – punt 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis) ondersteuning van 
opleidingsprogramma's en educatieve
instrumenten voor onder meer 
journalisten, overheden en scholen, met 
bijzondere aandacht voor kwetsbare 
groepen; 

Or. en

Amendement 104
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter c – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis) de ontwikkeling van instanties voor 
alternatieve geschillenbeslechting ('ADR') 
ondersteunen, evenals de 
totstandbrenging van een elektronisch 
Uniewijd platform dat consumenten en 
handelaars één loket biedt voor de 
buitengerechtelijke oplossing van 
onlinegeschillen, gesteund door de 
beschikbaarheid van kwalitatief 
hoogstaande ADR-instanties in de hele 
Unie; 

Or. en

Amendement 105
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter c – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) vergemakkelijking van de toegang tot 
en monitoring van de werking en de 
doeltreffendheid van 
geschillenbeslechtingsmechanismen voor 
consumenten, met name alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen, inclusief 

9) vergemakkelijking van de toegang tot en 
monitoring van de werking en de 
doeltreffendheid van 
geschillenbeslechtingsmechanismen voor 
consumenten, met name alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen, inclusief 
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online, ook door de ontwikkeling en het 
onderhoud van relevante IT-instrumenten;

online, ook door de ontwikkeling en het 
onderhoud van relevante IT-instrumenten
en met speciale aandacht voor de 
behoeften en rechten van kwetsbare 
consumenten;

Or. en

Amendement 106
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter c – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) vergemakkelijking van de toegang tot en 
monitoring van de werking en de 
doeltreffendheid van 
geschillenbeslechtingsmechanismen voor 
consumenten, met name alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen, inclusief 
online, ook door de ontwikkeling en het 
onderhoud van relevante IT-instrumenten;

9) vergemakkelijking van de toegang tot en 
monitoring van de werking en de 
doeltreffendheid van individuele en, in 
voorkomend geval, collectieve 
geschillenbeslechtingsmechanismen voor 
consumenten, met name alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen, inclusief 
online, ook door de ontwikkeling en het 
onderhoud van relevante IT-instrumenten, 
met bijzondere aandacht voor specifieke 
maatregelen voor kwetsbare personen, 
zoals ouderen en/of lager opgeleiden;

Or. fr

Motivering

Samenhang met de nieuwe formulering van artikel 3, lid 1, onder c) en bijlage I, punt 9.

Amendement 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter c – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) betrokkenheid van 
consumentenorganisaties bij de 
praktische organisatie van en de 
deelname aan regelingen voor 
alternatieve geschillenbeslechting, vooral 
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wanneer de consumentenorganisatie de 
belangen van haar leden behartigt bij en 
expertise verschaft aan het bestuur van 
een instantie voor alternatieve 
geschillenbeslechting; 

Or. en

Amendement 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter c – punt 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 ter) organisatie en coördinatie van 
bestaande middelen en contactpunten, 
vergemakkelijking van de correcte 
informatieverstrekking aan de burgers;

Or. en

Amendement 109
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij zijn gemachtigd om de belangen van 
de consumenten op het niveau van de Unie 
te vertegenwoordigen door organisaties in 
ten minste de helft van de lidstaten die 
overeenkomstig nationale voorschriften of 
praktijken representatief zijn voor de 
consumenten en die op lokaal, regionaal of 
nationaal niveau actief zijn.

b) zij zijn gemachtigd om de belangen van 
de consumenten op het niveau van de Unie 
te vertegenwoordigen door organisaties die 
overeenkomstig nationale voorschriften of 
praktijken representatief zijn voor de 
consumenten en die op lokaal, regionaal of 
nationaal niveau actief zijn.

Or. fr

Amendement 110
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk medio 2018 wordt door de 
Commissie een evaluatieverslag opgesteld 
over de verwezenlijking van de 
doelstellingen van alle maatregelen (op het 
niveau van resultaten en effecten), de 
efficiency van het gebruik van middelen en 
de Europese meerwaarde daarvan, met het 
oog op een besluit over de verlenging, 
wijziging of schorsing van de maatregelen. 
Bij de evaluatie gaat de Commissie ook na 
of er ruimte is voor vereenvoudiging, het 
programma interne en externe samenhang 
vertoont, alle doelstellingen nog relevant 
zijn en in hoeverre de maatregelen 
bijdragen tot de EU-prioriteiten inzake 
slimme, duurzame en inclusieve groei. Zij 
houdt ook rekening met de resultaten van 
de evaluatie van het langetermijneffect van 
het voorloperprogramma.

2. Uiterlijk medio 2018 wordt door de 
Commissie een evaluatieverslag opgesteld 
over de verwezenlijking van de 
doelstellingen van alle maatregelen (op het 
niveau van resultaten en effecten), de 
efficiency van het gebruik van middelen en 
de Europese meerwaarde daarvan, met het 
oog op een besluit over de verlenging, 
wijziging of schorsing van de maatregelen. 
Bij de evaluatie gaat de Commissie ook na 
of er ruimte is voor vereenvoudiging, het 
programma interne en externe samenhang 
vertoont, alle doelstellingen nog relevant 
zijn en in hoeverre de maatregelen 
bijdragen tot de EU-prioriteiten inzake 
slimme, duurzame en inclusieve groei en 
houdt zij er rekening mee dat de aandacht 
voor 'concurrentiekracht' en 
'kostenbesparing' die aan de Lissabon-
strategie ten grondslag ligt ook de ernstige 
economische onevenwichtigheden in de 
eurozone (landen met grote 
uitvoeroverschotten tegenover landen met 
grote tekorten op de lopende rekening) en 
in de Unie in het algemeen heeft 
verergerd, waardoor de economische, 
sociale en territoriale samenhang van de 
Unie wordt ondermijnd; Zij houdt ook 
rekening met de resultaten van de evaluatie 
van het langetermijneffect van het 
voorloperprogramma.

Or. en

Amendement 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie Schrappen
1. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
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Commissie verleend onder de in dit artikel 
gestelde voorwaarden.
2. De delegatie van de bevoegdheid, als 
bedoeld in artikel 3, wordt voor de duur 
van het programma 2014-2020 aan de 
Commissie verleend.
3. De in artikel 3 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of door de 
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheden die in het 
besluit worden vermeld. Het wordt van 
kracht op de dag na de bekendmaking van 
het besluit in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een in dat besluit 
bepaalde latere datum. Het laat de 
geldigheid van alle reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig 
in kennis.
5. Een krachtens artikel 3 vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in 
werking als noch het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van 
twee maanden na de datum van 
kennisgeving bezwaar heeft gemaakt 
tegen de gedelegeerde handeling, of als 
zowel het Europees Parlement als de 
Raad de Commissie voor het verstrijken 
van deze termijn heeft meegedeeld niet 
voornemens te zijn bezwaar te maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 112
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) uitwisselingen van 
handhavingsambtenaren en opleiding;

c) uitwisselingen van 
handhavingsambtenaren en opleiding die 
vooral gericht is op de risicosectoren;

Or. fr

Motivering

Volgens het activiteitenverslag 2010 van Rapex betrof het merendeel van de meldingen van 
producten die niet voldoen aan de Europese wetgeving bepaalde sectoren (namelijk textiel 
(32%) en speelgoed (25%)).

Amendement 113
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Oprichting van de feitenbank voor 
besluitvorming op gebieden die van 
invloed zijn op de consumenten:

4. oprichting en verbetering van de 
toegankelijkheid van de feitenbank voor 
besluitvorming op gebieden die van 
invloed zijn op de consumenten, voor het 
vaststellen van weldoordachte en gerichte 
regelgeving en voor het identificeren van 
eventuele verstoringen van de markt of 
van veranderde consumentenbehoeften

Or. fr

Motivering

De formulering van deze titel moet samenhangen met de nieuwe formulering van artikel 4, 
onder b, punt 4.

Amendement 114
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Ondersteuning van 5. Financiële bijdrage aan het 
functioneren van Europese
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consumentenorganisaties: consumentenorganisaties

Or. fr

Motivering

De formulering van deze titel moet samenhangen met de nieuwe formulering van artikel 4, 
onder b, punt 5.

Amendement 115
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage I - punt 5 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) capaciteitsopbouw voor regionale, 
nationale en Europese 
consumentenorganisaties, met name via 
opleiding en uitwisseling van beste 
praktijken en expertise voor 
personeelsleden, met name voor 
consumentenorganisaties in lidstaten waar 
het niveau van het vertrouwen en het 
bewustzijn van de consumenten vrij laag is, 
zoals blijkt uit de monitoring van de 
consumentenmarkten en de 
consumentenomgeving in de lidstaten;

b) capaciteitsopbouw voor lokale, 
regionale, nationale en Europese 
consumentenorganisaties, met name via 
opleiding die in verschillende talen en op 
het hele grondgebied van de Unie kan 
worden gegeven en uitwisseling van beste 
praktijken en expertise voor 
personeelsleden, met name voor 
consumentenorganisaties in lidstaten waar 
deze organisaties onvoldoende ontwikkeld 
zijn of waar het niveau van het vertrouwen 
en het bewustzijn van de consumenten vrij 
laag is, zoals blijkt uit de monitoring van 
de consumentenmarkten en de 
consumentenomgeving in de lidstaten;

Or. fr

Motivering

Het programma moet de klemtoon leggen op een betere bescherming van de consumenten in 
lidstaten waar de consumentenorganisaties onvoldoende ontwikkeld zijn. Bovendien heeft de 
evaluatie van TRACE aan het licht gebracht dat er vraag is naar meer talen en plaatsen voor 
opleiding opdat zoveel mogelijk organisaties er profijt van kunnen trekken.

Amendement 116
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – lid 5 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) financieringsmechanismen voor de 
ondersteuning van 
consumentenorganisaties.

Or. en

Amendement 117
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Capaciteitsopbouw voor lokale, 
regionale, nationale en Europese 
consumentenorganisaties, vergroting van 
de transparantie en uitwisseling van 
goede praktijken en kennis van zaken.

Or. fr

Motivering

De formulering van deze titel moet samenhangen met de nieuwe formulering van artikel 4, lid 1, 
onder b, punt 5 bis (nieuw).

Amendement 118
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Vergroting van de transparantie van 
consumentenmarkten en 
consumentenvoorlichting:

6. Vergroting van de transparantie van 
consumentenmarkten en 
consumentenvoorlichting, met name door 
middel van internetsites die betrouwbare 
en eenvoudig toegankelijke gegevens 
vergelijken, ook voor 
grensoverschrijdende handel

Or. fr
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Motivering

Samenhang met de nieuwe formulering van artikel 4, onder b), punt 6.

Amendement 119
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) acties ter verbetering van de toegang van 
consumenten tot relevante informatie over 
producten en markten;

c) acties ter verbetering van de toegang van 
consumenten tot relevante informatie over 
goederen en diensten op de interne markt, 
die de consumenten in staat stelt niet 
alleen de prijzen, maar ook de kwaliteit te 
vergelijken, zowel online als offline, en 
ook bij grensoverschrijdende transacties;

Or. en

Amendement 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 6 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) ontwikkeling en monitoring van de 
tenuitvoerlegging van een 
certificeringsmerk voor 
prijsvergelijkingswebsites die gebruik 
maken van een geharmoniseerde 
methodiek voor prijsvergelijkingen;

Or. en

Motivering

Een gemeenschappelijke methodiek die in de vorm van een certificeringsmerk wordt uitgevoerd, 
zou zorgen voor vergelijkbaarheid tussen met elkaar concurrerende websites voor 
prijsvergelijking en zal de betrouwbaarheid van de prijsvergelijkingen verbeteren in het belang 
van de consument.

Amendement 121
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
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Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 6 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) ondersteuning van de communicatie 
over consumentenkwesties, onder meer via 
de ondersteuning van media ter 
bevordering van de versterking van de 
positie van de consumenten en de 
rechtshandhaving.

h) ondersteuning van de communicatie 
over consumentenkwesties, onder meer 
door de media aan te moedigen 
verantwoordelijkheid te nemen in het 
verstrekken van correcte informatie, 
bewustmaking en de versterking van de 
positie van de consumenten;

Or. en

Amendement 122
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 6 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) bijzondere aandacht besteden aan 
de voorlichting van minderjarigen en 
zorgen voor verantwoorde reclame door 
geen agressieve of misleidende tv- en 
onlinereclame te maken;

Or. en

Amendement 123
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 6 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h ter) bijzondere aandacht besteden aan 
kwetsbare consumenten die problemen 
ondervinden bij de toegang tot en het 
begrijpen van informatie voor de 
consument, om ervoor te zorgen dat zij 
niet worden misleid;
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Or. en

Amendement 124
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Verbetering van de 
consumentenopvoeding:

7. Levenslang verbeteren van de 
consumentenopvoeding:

Or. fr

Motivering

De formulering van deze titel moet samenhangen met de nieuwe formulering van artikel 4, onder 
b, punt 7.

Amendement 125
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rechten en rechtsmiddelen: consolideren
van de consumentenrechten met name via 
regelgevende actie en verbetering van de 
toegang tot rechtsmiddelen, waaronder 
alternatieve geschillenbeslechting

Rechten en rechtsmiddelen: ontwikkelen 
en versterken van de consumentenrechten 
met name via regelgevende actie en 
verbetering van de toegang tot individuele 
en, in voorkomend geval, collectieve
rechtsmiddelen, waaronder alternatieve 
geschillenbeslechting.

Or. fr

Motivering

Samenhang met de nieuwe formulering van artikel 3, lid 1, onder c).

Amendement 126
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 9 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Vergemakkelijking van de toegang tot 
en monitoring van de werking en de 
doeltreffendheid van 
geschillenbeslechtingsmechanismen voor 
consumenten, met name alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen, inclusief 
online, ook door de ontwikkeling en het 
onderhoud van relevante IT-instrumenten;

9. vergemakkelijking van de toegang tot en 
monitoring van de werking en de 
doeltreffendheid van individuele en, in 
voorkomend geval, collectieve 
geschillenbeslechtingsmechanismen voor 
consumenten, met name alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen, inclusief 
online, met bijzondere aandacht voor 
specifieke maatregelen voor kwetsbare 
personen, zoals ouderen en/of lager 
opgeleiden; monitoring van de werking en 
de doeltreffendheid van 
geschillenbeslechtingsmechanismes voor 
consumenten, ook door de ontwikkeling 
en het onderhoud van relevante IT-
instrumenten en door de uitwisseling van 
goede praktijken en ervaringen in de 
lidstaten;

Or. fr

Motivering

Samenhang met de nieuwe formulering van artikel 4, onder c), punt 9 en punt 9 bis.

Amendement 127
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 9 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) financiële steun voor de deelname 
van consumentenorganisaties aan ADR-
instanties;

Or. en

Amendement 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 11 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Financiële bijdragen voor gezamenlijke 
acties met EU-netwerken van 
overheidsinstanties of non-
profitorganisaties die informatie 
verstrekken en bijstand verlenen aan 
consumenten om hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen en toegang te krijgen tot 
passende geschillenbeslechting, waaronder 
regelingen voor buitengerechtelijke 
beslechting van geschillen online (het 
netwerk van Europese 
consumentencentra), omvattende

11. Financiële bijdragen voor gezamenlijke 
acties met EU-netwerken van 
overheidsinstanties of non-
profitorganisaties die informatie 
verstrekken en bijstand verlenen aan 
consumenten om hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen en toegang te krijgen tot 
passende geschillenbeslechting, waaronder 
een regeling voor buitengerechtelijke 
beslechting van geschillen online (het 
Onlineplatform voor 
geschillenbeslechting), omvattende

Or. en

Motivering

Volgens het voorstel voor een verordening betreffende onlinebeslechting van 
consumentengeschillen wordt de Europese regeling voor buitengerechtelijke 
onlinegeschillenbeslechting verstrekt door een elektronisch platform.

Amendement 129
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 11 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Financiële bijdragen voor gezamenlijke 
acties met EU-netwerken van 
overheidsinstanties of non-
profitorganisaties die informatie 
verstrekken en bijstand verlenen aan 
consumenten om hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen en toegang te krijgen tot 
passende geschillenbeslechting, waaronder 
regelingen voor buitengerechtelijke 
beslechting van geschillen online (het 
netwerk van Europese consumentencentra), 
omvattende

11. Financiële bijdragen voor gezamenlijke 
acties en sluiten van 
partnerschapsovereenkomsten met EU-
netwerken van overheidsinstanties of non-
profitorganisaties die informatie 
verstrekken en bijstand verlenen aan 
consumenten om hen te helpen hun rechten 
uit te oefenen en toegang te krijgen tot 
passende geschillenbeslechting, waaronder 
regelingen voor buitengerechtelijke 
beslechting van geschillen online (het 
netwerk van Europese consumentencentra), 
omvattende

Or. fr



PE489.502v01-00 30/31 AM\902046NL.doc

NL

Motivering

Samenhang met de nieuwe formulering van artikel 4, onder d), punt 11. Verenigbaar met 
amendement 62 van het ontwerpverslag.

Amendement 130
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. Financiële steun voor de 
coördinatie en netwerkvorming van 
consumentenorganisaties zodat zij 
gezamenlijk actie kunnen ondernemen 
tegen oneerlijke bedrijfspraktijken met 
een uniale dimensie.

Or. en

Amendement 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – doelstelling 2 – rij 1 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aantal unieke 
bezoekers

Consumentenpag
ina's op het 
onlineportaal Uw 
Europa 
(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_nl.htm)

nb Stijging met 
500% in 7 jaar

Or. en

Motivering

Als één loket voor de rechten van bedrijven en burgers moet de portaalsite Uw Europa veel beter 
zichtbaar worden bij de consumenten.
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Amendement 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – doelstelling 3 – tabel - kolom 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Streefcijfer Streefcijfer

50% in 7 jaar 75% in 7 jaar
38.500 (+120 %) in 7 jaar 200.000 (+1140 %) in 7 jaar

Or. en

Amendement 133
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – doelstelling 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doelstelling 3: Rechten en rechtsmiddelen: 
consolideren van de consumentenrechten 
met name via regelgevende actie en 
verbetering van de toegang tot 
rechtsmiddelen, waaronder alternatieve 
geschillenbeslechting

Doelstelling 3: Rechten en rechtsmiddelen: 
ontwikkelen en versterken van de 
consumentenrechten met name via 
regelgevende actie en verbetering van de 
toegang tot individuele en, in voorkomend 
geval, collectieve rechtsmiddelen, 
waaronder alternatieve 
geschillenbeslechting

Or. fr

Motivering

De formulering van deze titel moet samenhangen met de nieuwe formulering van artikel 3, lid 1, 
onder c).


