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Amendement 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel
114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 114 en 169,

Or. en

Amendement 125
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 2

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

Gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan 
het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0454/2011),

Gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen
114 en 169 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie 
bij het Parlement is ingediend (C7-
0454/2011),

Or. en

Amendement 126
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 169, lid 1, en lid 2, onder a), (1) In artikel 169, lid 1, en lid 2, onder a), 
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van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU) wordt 
bepaald dat de Unie bijdraagt tot de 
verwezenlijking van een hoog niveau van 
consumentenbescherming door middel van 
maatregelen die zij op grond van artikel 
114 neemt. Volgens artikel 38 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie wordt in het beleid van de 
Unie zorg gedragen voor een hoog niveau 
van consumentenbescherming.

van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU) wordt 
bepaald dat de Unie bijdraagt tot de 
verwezenlijking van een hoog niveau van 
consumentenbescherming door middel van 
maatregelen die zij neemt, onder andere
op grond van artikel 114. Volgens artikel 
38 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie wordt in het beleid 
van de Unie zorg gedragen voor een hoog 
niveau van consumentenbescherming.

Or. en

Amendement 127
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In het geval van een klacht die 
voortvloeit uit de verkoop van goederen of 
het verlenen van diensten, moeten klanten 
altijd eerst contact opnemen met de 
betrokken leverancier of dienstverlener 
om hun klacht te bespreken en het 
probleem allereerst bilateraal op te lossen. 
In veel gevallen zouden 
consumentenproblemen op deze wijze al 
vooraf opgelost kunnen worden.

Or. de

Motivering

Deze verplichting is dringend noodzakelijk om de ADR-entiteiten te ontlasten.

Amendement 128
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Voor een betere werking en 
voltooiing van de interne markt is het van 
wezenlijk belang om het vertrouwen van 
de burgers in die markt te vergroten, met 
name door duidelijk te maken wat de 
rechten en rechtsmiddelen van 
consumenten zijn.

Or. en

Amendement 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Het waarborgen van de toegang tot 
eenvoudige, doelmatige, passende en 
goedkope manieren om 
grensoverschrijdende geschillen in 
verband met de verkoop van goederen of 
het verlenen van diensten te beslechten, 
dient consumenten ten goede te komen en 
daardoor hun vertrouwen in de markt te 
vergroten. Dit geldt voor offline- en 
onlinetransacties.

Or. en

Amendement 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Alternatieve geschillenbeslechting biedt 
een eenvoudige, snelle en goedkope 

(3) Alternatieve geschillenbeslechting biedt 
een eenvoudige, snelle en goedkope 
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buitengerechtelijke oplossing voor 
geschillen tussen consumenten en 
ondernemers. Alternatieve 
geschillenbeslechting is echter nog niet 
voldoende ontwikkeld in de Europese 
Unie. Willen consumenten de 
mogelijkheden daarvan optimaal kunnen 
benutten, dan moet alternatieve 
geschillenbeslechting beschikbaar zijn voor 
alle soorten consumentengeschillen, 
moeten de kwaliteitsniveaus van de ADR-
procedures gelijk zijn en moeten 
consumenten en ondernemers op de hoogte 
zijn van dergelijke procedures. Ook dienen 
de ADR-entiteiten grensoverschrijdende 
geschillen doeltreffend af te handelen.

buitengerechtelijke oplossing voor 
geschillen tussen consumenten en 
ondernemers, die eerder niet bilateraal 
beslecht konden worden. Alternatieve 
geschillenbeslechting is echter nog niet 
voldoende ontwikkeld in de Europese 
Unie. Willen consumenten de 
mogelijkheden daarvan optimaal kunnen 
benutten, dan moet alternatieve 
geschillenbeslechting beschikbaar zijn voor 
alle soorten consumentengeschillen, 
moeten de kwaliteitsniveaus van de ADR-
procedures gelijk zijn en moeten 
consumenten en ondernemers op de hoogte 
zijn van dergelijke procedures. Ook dienen 
de ADR-entiteiten grensoverschrijdende 
geschillen doeltreffend af te handelen.

Or. de

Amendement 131
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Alternatieve geschillenbeslechting biedt 
een eenvoudige, snelle en goedkope 
buitengerechtelijke oplossing voor 
geschillen tussen consumenten en 
ondernemers. Alternatieve 
geschillenbeslechting is echter nog niet 
voldoende ontwikkeld in de Europese 
Unie. Willen consumenten de 
mogelijkheden daarvan optimaal kunnen 
benutten, dan moet alternatieve 
geschillenbeslechting beschikbaar zijn voor 
alle soorten consumentengeschillen, 
moeten de kwaliteitsniveaus van de ADR-
procedures gelijk zijn en moeten 
consumenten en ondernemers op de hoogte 
zijn van dergelijke procedures. Ook dienen 
de ADR-entiteiten grensoverschrijdende 

(3) Alternatieve geschillenbeslechting biedt 
een eenvoudige, snelle en goedkope 
buitengerechtelijke oplossing voor 
geschillen tussen consumenten en 
ondernemers. Alternatieve 
geschillenbeslechting is echter nog niet 
voldoende ontwikkeld in de Europese 
Unie. Om de werking van de interne 
markt te verbeteren, moet alternatieve 
geschillenbeslechting beschikbaar zijn voor 
alle soorten consumentengeschillen, 
moeten de kwaliteitsniveaus van de ADR-
procedures gelijk zijn en moeten 
consumenten en ondernemers op de hoogte 
zijn van dergelijke procedures. Ook dienen 
de ADR-entiteiten grensoverschrijdende 
geschillen doeltreffend af te handelen.
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geschillen doeltreffend af te handelen.

Or. en

Motivering

Invoering van ADR zal de werking van de interne markt verbeteren maar is niet noodzakelijk 
om consumenten de mogelijkheden daarvan ten volle te laten benutten.

Amendement 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De inconsistente dekking, kwaliteit 
en bekendheid van ADR-mechanismen in 
de lidstaten voor grensoverschrijdende 
transacties vereisen actie op het niveau 
van de Unie. In deze richtlijn moeten 
minimumnormen voor de kwaliteit van 
ADR-entiteiten worden vastgesteld. De 
richtlijn mag de lidstaten er echter niet 
van weerhouden regels vast te stellen of te 
handhaven die verder gaan dan die 
waarin deze richtlijn voorziet.

Or. en

Amendement 133
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Teneinde consumenten ten volle te 
laten profiteren van de mogelijkheden die 
de interne markt biedt, moet ADR 
beschikbaar zijn voor alle soorten 
grensoverschrijdende conflicten waarop 
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deze richtlijn betrekking heeft, moeten 
ADR-procedures voldoen aan consistente 
minimumkwaliteitsnormen in de gehele 
Unie, en moeten consumenten en 
ondernemers bekend zijn met dergelijke 
procedures. In verband met toegenomen 
grensoverschrijdende handel en 
personenverkeer is het eveneens van 
belang dat ADR-entiteiten 
grensoverschrijdende geschillen 
doeltreffend afhandelen.

Or. en

Amendement 134
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De inconsistenties die worden 
waargenomen bij de ADR-procedures van 
de diverse lidstaten voor wat betreft de 
dekking, de kwaliteit en de voorlichting 
daarover, vormen een obstakel voor de 
eengemaakte markt. Veel consumenten 
zien aldus af van transacties op 
grensoverschrijdend niveau en leggen een 
gebrek aan vertrouwen aan de dag, terwijl 
eventuele geschillen met ondernemers op 
eenvoudige, snelle en voordelige wijze 
zouden kunnen worden beslecht. Om 
dezelfde redenen is het mogelijk dat ook 
ondernemers afzien van 
grensoverschrijdende transacties met 
consumenten wanneer onvoldoende 
toegang tot kwalitatieve ADR-procedures 
bestaat. Bovendien ondervinden 
ondernemers die gevestigd zijn in een 
lidstaat waar de kwaliteit van ADR-
procedures te wensen overlaat een 
concurrentienadeel in vergelijking tot 
ondernemers die toegang hebben tot 
kwalitatieve ADR-procedures en aldus 
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consumentengeschillen sneller en 
goedkoper kunnen beslechten.

Or. el

Amendement 135
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De ontwikkeling van een goed 
functionerende alternatieve 
geschillenbeslechting in de Europese Unie 
is noodzakelijk om het vertrouwen van de 
consumenten in de interne markt, ook op 
het gebied van e-commerce, te versterken. 
Een dergelijke ontwikkeling moet 
voortbouwen op de in de lidstaten 
bestaande ADR-procedures, met 
eerbiediging van de wettelijke tradities van 
de lidstaten. 

(6) De ontwikkeling van een goed 
functionerende alternatieve 
geschillenbeslechting in de Europese Unie 
zal het vertrouwen van de consumenten in 
de eengemaakte markt, ook op het gebied 
van e-commerce, helpen versterken. Een 
dergelijke ontwikkeling moet voortbouwen 
op de diverse in de lidstaten bestaande 
ADR-procedures waarmee geschillen 
tussen ondernemers en consumenten 
doeltreffend worden beslecht. Een 
dergelijke ontwikkeling moet ook de 
wettelijke tradities van de lidstaten
eerbiedigen.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van een ADR-netwerk in de EU moet worden gebaseerd op de al in de 
lidstaten aanwezige ADR-systemen. Bestaande ADR-systemen die doeltreffend zijn en aan 
kwaliteitscriteria voldoen, zijn vaak uiteenlopend in hun kenmerken. Eerbiediging van deze 
diversiteit dient de basis te zijn voor een dergelijke ontwikkeling.

Amendement 136
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn dient te gelden voor 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
verkoop van goederen of de verrichting 
van diensten in alle economische sectoren. 
Hierbij dient het zowel om klachten van 
consumenten tegen ondernemers als om 
klachten van ondernemers tegen 
consumenten te gaan. Deze richtlijn dient 
niet te gelden voor geschillen en klachten 
van ondernemers tegen consumenten, of 
voor geschillen tussen ondernemers; zij 
mag de lidstaten evenwel niet beletten 
voorschriften vast te stellen of te 
handhaven inzake procedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
dergelijke geschillen.

(7) Deze richtlijn dient te gelden voor 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
verkoop van goederen of de verrichting 
van diensten in alle economische sectoren. 
De toepassing dient beperkt te zijn tot
klachten van consumenten tegen 
ondernemers. Deze richtlijn dient noch te 
gelden voor klachten ingediend door 
ondernemers tegen consumenten, noch 
voor geschillen en klachten van 
ondernemers tegen consumenten, of voor 
geschillen tussen ondernemers; zij mag de 
lidstaten evenwel niet beletten
voorschriften vast te stellen of te 
handhaven inzake procedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
dergelijke geschillen.

Or. fr

Amendement 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn dient te gelden voor 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
verkoop van goederen of de verrichting 
van diensten in alle economische sectoren. 
Hierbij dient het zowel om klachten van 
consumenten tegen ondernemers als om 
klachten van ondernemers tegen 
consumenten te gaan. Deze richtlijn dient 
niet te gelden voor geschillen tussen 
ondernemers; zij mag de lidstaten evenwel 
niet beletten voorschriften vast te stellen of 
te handhaven inzake procedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 

(7) Deze richtlijn dient te gelden voor 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
verkoop van goederen of de verrichting 
van diensten in alle economische sectoren, 
met uitzondering van diensten van 
algemeen economisch belang. Hierbij 
dient het zowel om klachten van 
consumenten tegen ondernemers als om 
klachten van ondernemers tegen 
consumenten te gaan. Deze richtlijn dient 
niet te gelden voor geschillen tussen 
ondernemers; zij mag de lidstaten evenwel 
niet beletten voorschriften vast te stellen of 
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dergelijke geschillen. te handhaven inzake procedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
dergelijke geschillen.

Or. de

Amendement 138
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn dient te gelden voor 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
verkoop van goederen of de verrichting 
van diensten in alle economische sectoren. 
Hierbij dient het zowel om klachten van 
consumenten tegen ondernemers als om 
klachten van ondernemers tegen 
consumenten te gaan. Deze richtlijn dient 
niet te gelden voor geschillen tussen 
ondernemers; zij mag de lidstaten evenwel 
niet beletten voorschriften vast te stellen of 
te handhaven inzake procedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
dergelijke geschillen.

(7) Deze richtlijn dient te gelden voor 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
verkoop van goederen of de verrichting 
van diensten in alle economische sectoren, 
met inbegrip van geschillen die 
voortvloeien uit de verkoop of 
terbeschikkingstelling tegen betaling van 
digitale inhoud. Hierbij dient het om 
klachten van consumenten tegen 
ondernemers en niet om klachten van 
ondernemers tegen consumenten te gaan. 
Deze richtlijn dient niet te gelden voor 
geschillen tussen ondernemers; zij mag de 
lidstaten evenwel niet beletten 
voorschriften vast te stellen of te 
handhaven inzake procedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
dergelijke geschillen.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de richtlijn ook geldt voor digitale inhoud. Aangezien een aantal 
aanbieders van ADR is opgericht als tegenwicht voor de onevenwichtige machtsverhouding 
tussen consumenten en ondernemers, zou het ongepast zijn dergelijke organen voor te 
schrijven om klachten van bedrijven tegen consumenten in behandeling te nemen. ADR mag 
niet worden gebruikt om schulden te innen.
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Amendement 139
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn dient te gelden voor 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
verkoop van goederen of de verrichting 
van diensten in alle economische sectoren. 
Hierbij dient het zowel om klachten van 
consumenten tegen ondernemers als om 
klachten van ondernemers tegen 
consumenten te gaan. Deze richtlijn dient 
niet te gelden voor geschillen tussen 
ondernemers; zij mag de lidstaten evenwel 
niet beletten voorschriften vast te stellen of 
te handhaven inzake procedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
dergelijke geschillen.

(7) Deze richtlijn dient te gelden voor 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
verkoop van goederen of de verrichting 
van diensten in alle economische sectoren, 
inclusief alle toeleveranciers van zowel de 
overheid als de particuliere sector. Hierbij 
dient het zowel om klachten van 
consumenten tegen ondernemers als om 
klachten van ondernemers tegen 
consumenten te gaan. Deze richtlijn dient 
niet te gelden voor geschillen tussen 
ondernemers; zij mag de lidstaten evenwel 
niet beletten voorschriften vast te stellen of 
te handhaven inzake procedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
dergelijke geschillen.

Or. el

Amendement 140
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn dient te gelden voor 
contractuele geschillen tussen
consumenten en ondernemers die 
voortvloeien uit de verkoop van goederen 
of de verrichting van diensten in alle 
economische sectoren. Hierbij dient het 
zowel om klachten van consumenten 
tegen ondernemers als om klachten van 
ondernemers tegen consumenten te gaan.
Deze richtlijn dient niet te gelden voor 

(7) Deze richtlijn dient te gelden voor 
contractuele geschillen die door
consumenten aanhangig worden gemaakt 
bij ondernemers en die voortvloeien uit de 
verkoop van goederen of de verrichting 
van diensten, zowel offline als online, met 
inbegrip van de terbeschikkingstelling van 
digitale inhoud tegen betaling, in alle 
economische sectoren. Deze richtlijn dient 
niet te gelden voor niet-economische 
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geschillen tussen ondernemers; zij mag de 
lidstaten evenwel niet beletten 
voorschriften vast te stellen of te 
handhaven inzake procedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
dergelijke geschillen.

diensten van algemeen belang die zonder 
winstoogmerk worden verricht. Deze 
richtlijn dient niet te gelden voor klachten 
van ondernemers tegen consumenten of
geschillen tussen ondernemers; deze 
richtlijn mag de lidstaten evenwel niet 
beletten voorschriften vast te stellen of te 
handhaven inzake procedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
dergelijke geschillen.

Or. en

Amendement 141
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn dient te gelden voor 
contractuele geschillen tussen
consumenten en ondernemers die 
voortvloeien uit de verkoop van goederen 
of de verrichting van diensten in alle 
economische sectoren. Hierbij dient het 
zowel om klachten van consumenten
tegen ondernemers als om klachten van
ondernemers tegen consumenten te gaan. 
Deze richtlijn dient niet te gelden voor 
geschillen en klachten van ondernemers 
tegen consumenten, of voor geschillen 
tussen ondernemers; zij mag de lidstaten 
evenwel niet beletten voorschriften vast te 
stellen of te handhaven inzake procedures 
voor de buitengerechtelijke beslechting van 
dergelijke geschillen.

(7) Deze richtlijn dient te gelden voor 
klachten die verband houden met 
contractuele geschillen, ingediend door 
consumenten en ondernemers die 
voortvloeien uit de verkoop van goederen 
of de verrichting van diensten in alle 
economische sectoren, ook online, 
waaronder betaalde leveringen van 
digitale inhoud. Deze richtlijn dient niet te 
gelden voor niet-economische diensten 
van algemeen belang, noch voor medische 
diensten, geleverd door ondernemers die
onderzoek, handhaving dan wel herstel 
van de gezondheid van de patiënt 
behelzen, waaronder verlossing en 
levering van voorgeschreven medicijnen 
en medische hulpmiddelen. Deze richtlijn 
dient noch te gelden voor klachten 
ingediend door ondernemers tegen 
consumenten, noch voor geschillen en 
klachten van ondernemers tegen 
consumenten, of voor geschillen tussen 
ondernemers; zij mag de lidstaten evenwel 
niet beletten voorschriften vast te stellen of 
te handhaven inzake procedures voor de 
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buitengerechtelijke beslechting van 
dergelijke geschillen.

Or. fr

Amendement 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Consumenten moeten worden 
aangemoedigd zich in eerste instantie 
rechtstreeks tot de ondernemer te wenden 
of een beroep te doen op diens 
klachtenbehandelingsregeling om te 
proberen tot een minnelijke schikking te 
komen. Wanneer zich een geschil 
voordoet, kan deze procedure een snelle 
manier zijn om consumentengeschillen op 
te lossen, al dient er een tijdslimiet voor te 
gelden.

Or. fr

Amendement 143
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Onder de definitie van "consument"
dienen natuurlijke personen te vallen die 
niet handelen in de uitoefening van hun 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit. Wordt de overeenkomst 
evenwel gesloten voor doeleinden die 
deels binnen en deels buiten de 
handelsactiviteit van de persoon liggen 
(gemengde overeenkomsten) en is het 

(8) Onder de definitie van "consument"
dienen natuurlijke personen te vallen die 
niet handelen in de uitoefening van hun 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit.
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handelsoogmerk zo beperkt dat het binnen 
de algehele context van de overeenkomst 
niet overheerst, dan dient de betrokkene 
eveneens als consument te worden 
aangemerkt.

Or. en

Motivering

De uitbreiding van de definitie van het begrip consument met de bepaling over gemengde 
overeenkomsten (overeenkomsten voor deels binnen en deels buiten de handelsactiviteit van 
de persoon liggende doeleinden) is verwarrend, vooral omdat in de definitie van de 
consument in artikel 4, onder a), duidelijk is bepaald dat onder een consument wordt verstaan 
"iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, 
ambachts- of beroepsactiviteit".

Amendement 144
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Deze richtlijn dient voorrang te 
hebben op Uniewetgeving die bepalingen 
bevat die erop zijn gericht de oprichting 
van ADR-entiteiten in een specifieke sector 
te bevorderen. Waar sectorspecifieke 
wetgeving de oprichting van dergelijke 
entiteiten verplicht stelt, dient deze 
richtlijn enkel voorrang te hebben voor 
zover die wetgeving niet ten minste een 
gelijkwaardig niveau van 
consumentenbescherming garandeert.

(10) Indien een bepaling van deze richtlijn 
strijdig is met een bepaling van een 
andere rechtshandeling van de Unie die 
betrekking heeft op specifieke sectoren, 
heeft de bepaling van die andere 
rechtshandeling van de Unie voorrang en 
is deze van toepassing op die specifieke 
sectoren. Indien de bepaling er echter op 
is gericht de oprichting van ADR-entiteiten 
in een specifieke sector te bevorderen,
dienen de ter zake dienende bepalingen 
van deze richtlijn voorrang te hebben en 
toegepast te worden.

Or. en

Motivering

De eis om niveaus van consumentenbescherming in verschillende Uniewetgeving te 
vergelijken is moeilijk uitvoerbaar. Bovendien moet deze richtlijn voorrang hebben op 
specifieke bepalingen van andere Uniewetgeving, niet op die wetgeving als geheel.
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Amendement 145
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Teneinde de toepassing van deze 
richtlijn te vergemakkelijken, wordt de 
Commissie verzocht in nauwe 
samenwerking met de lidstaten 
richtsnoeren uit te werken aangaande de 
relatie van deze richtlijn met de overige 
Uniewetgeving.

Or. el

Amendement 146
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De verschillen tussen de ADR-
entiteiten zijn zowel tussen de lidstaten 
onderling als in de lidstaten zelf erg groot. 
Deze richtlijn dient elke entiteit te 
bestrijken die op duurzame basis is 
opgericht en de beslechting van een 
geschil via een ADR-procedure aanbiedt. 
Een arbitrageprocedure die op ad-hocbasis 
voor één enkel geschil tussen een 
consument en een ondernemer buiten het 
kader van een ADR-entiteit is opgezet, 
dient niet als ADR-procedure te worden 
aangemerkt.

(11) De verschillen tussen de ADR-
entiteiten zijn zowel tussen de lidstaten 
onderling als in de lidstaten zelf erg groot. 
Deze richtlijn dient elke entiteit te 
bestrijken die op duurzame basis is 
opgericht om een geschil tussen een 
consument en een ondernemer te 
beslechten en die in de in artikel 17, lid 2, 
van deze richtlijn bedoelde lijst is 
opgenomen. Een arbitrageprocedure die op 
ad-hocbasis voor één enkel geschil tussen 
een consument en een ondernemer buiten 
het kader van een ADR-entiteit is opgezet, 
dient niet als ADR-procedure te worden 
aangemerkt.

Or. en
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Motivering

Aanbieders die er niet voor kiezen ADR-entiteiten in de zin van deze richtlijn te zijn, dienen 
niet te worden onderworpen aan de bepalingen van deze richtlijn.

Amendement 147
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze richtlijn dient niet te gelden voor 
procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij 
de met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen uitsluitend in dienst 
van de ondernemer zijn en evenmin voor 
procedures in het kader van
klachtenbehandelingsregelingen onder 
leiding van de ondernemer. Zij dient niet te 
gelden voor rechtstreekse 
onderhandelingen tussen partijen. Voorts 
dient zij geen toepassing te vinden op 
pogingen ondernomen door een rechter om 
een geschil te beslechten in het kader van
een gerechtelijke procedure met betrekking 
tot dat geschil.

(12) Deze richtlijn dient niet te gelden voor 
procedures voor 
klachtenbehandelingsregelingen onder 
leiding van de ondernemer , en evenmin 
voor rechtstreekse onderhandelingen 
tussen partijen. Voorts dient zij geen 
toepassing te vinden op pogingen 
ondernomen door een rechter om een 
geschil te beslechten in het kader van een 
gerechtelijke procedure met betrekking tot 
dat geschil.

Or. fr

Amendement 148
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze richtlijn dient niet te gelden voor 
procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij 
de met de geschillenbeslechting belaste 

(12) Deze richtlijn dient niet te gelden voor 
procedures in het kader van 
ondernemingsstelsels voor de afhandeling 
van consumentenklachten, noch voor 



PE489.695v01-00 18/158 AM\903359NL.doc

NL

natuurlijke personen exclusief in dienst 
van de ondernemer zijn en evenmin voor 
procedures in het kader van 
ondernemingsstelsels voor de afhandeling 
van consumentenklachten. Zij dient niet te 
gelden voor rechtstreekse 
onderhandelingen tussen partijen. Voorts 
dient zij geen toepassing te vinden op 
pogingen ondernomen door een rechter om 
een geschil te beslechten in het kader van 
een gerechtelijke procedure met betrekking 
tot dat geschil.

rechtstreekse onderhandelingen tussen 
partijen. Voorts dient zij geen toepassing te 
vinden op pogingen ondernomen door een 
rechter om een geschil te beslechten in het 
kader van een gerechtelijke procedure met 
betrekking tot dat geschil.

Or. en

Motivering

Bemiddeling door ondernemers of interne bemiddeling mag niet worden uitgesloten, omdat 
deze vorm van bemiddeling een belangrijk onderdeel van de alternatieve mechanismen voor 
geschillenbeslechting is. In Aanbeveling 98/257/EG werd dit type bemiddeling niet uitgesloten 
mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Bemiddeling "in huis" kan waarde toevoegen 
aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, omdat zij technische (veld)kennis waarborgt en 
de ontwikkeling van indirecte bemiddeling mogelijk maakt, die waardevol is voor beide 
partijen.

Amendement 149
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze richtlijn dient niet te gelden voor 
procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de 
met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst van 
de ondernemer zijn en evenmin voor 
procedures in het kader van 
ondernemingsstelsels voor de afhandeling 
van consumentenklachten. Zij dient niet te 
gelden voor rechtstreekse 
onderhandelingen tussen partijen. Voorts 
dient zij geen toepassing te vinden op 
pogingen ondernomen door een rechter om 

(12) Deze richtlijn dient te gelden voor 
procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de 
met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst van 
de ondernemer zijn, mits volledig wordt 
voldaan aan de specifieke voorschriften 
met betrekking tot onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid. De richtlijn dient niet te 
gelden voor procedures in het kader van 
ondernemingsstelsels voor de afhandeling 
van consumentenklachten, noch voor 
rechtstreekse onderhandelingen tussen 
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een geschil te beslechten in het kader van 
een gerechtelijke procedure met betrekking 
tot dat geschil.

partijen. Voorts dient zij geen toepassing te 
vinden op pogingen ondernomen door een 
rechter om een geschil te beslechten in het 
kader van een gerechtelijke procedure met 
betrekking tot dat geschil.

Or. en

Motivering

Gegeven de aanwezigheid in de EU van goed werkende en doelmatige ADR-regelingen 
waarbij de verantwoordelijke natuurlijke persoon exclusief in dienst is van de ondernemer en 
het duidelijke oogmerk om met deze richtlijn voort te bouwen op bestaande ADR-entiteiten, is 
het gepast om de werkingssfeer van dergelijke ADR-regelingen uit te breiden op voorwaarde 
dat zij voldoen aan in de richtlijn op te nemen criteria van onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid.

Amendement 150
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze richtlijn dient niet te gelden voor 
procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de 
met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst van 
de ondernemer zijn en evenmin voor 
procedures in het kader van 
ondernemingsstelsels voor de afhandeling 
van consumentenklachten. Zij dient niet te 
gelden voor rechtstreekse 
onderhandelingen tussen partijen. Voorts 
dient zij geen toepassing te vinden op 
pogingen ondernomen door een rechter om 
een geschil te beslechten in het kader van 
een gerechtelijke procedure met betrekking 
tot dat geschil.

(12) Deze richtlijn dient te gelden voor 
procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de 
met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst van 
de ondernemer zijn, mits volledig wordt 
voldaan aan de voorschriften in hoofdstuk 
II van deze richtlijn. De richtlijn dient 
niet te gelden voor procedures in het kader 
van ondernemingsstelsels voor de 
afhandeling van consumentenklachten, 
noch voor rechtstreekse onderhandelingen 
tussen partijen. Voorts dient zij geen 
toepassing te vinden op pogingen 
ondernomen door een rechter om een 
geschil te beslechten in het kader van een 
gerechtelijke procedure met betrekking tot 
dat geschil.

Or. en
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Amendement 151
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze richtlijn dient niet te gelden voor 
procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij 
de met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst 
van de ondernemer zijn en evenmin voor 
procedures in het kader van 
ondernemingsstelsels voor de afhandeling 
van consumentenklachten. Zij dient niet te 
gelden voor rechtstreekse 
onderhandelingen tussen partijen. Voorts 
dient zij geen toepassing te vinden op 
pogingen ondernomen door een rechter om 
een geschil te beslechten in het kader van 
een gerechtelijke procedure met betrekking 
tot dat geschil.

(12) Deze richtlijn dient niet te gelden voor 
procedures in het kader van 
ondernemingsstelsels voor de afhandeling 
van consumentenklachten. Zij dient niet te 
gelden voor rechtstreekse 
onderhandelingen tussen partijen. Voorts 
dient zij geen toepassing te vinden op 
pogingen ondernomen door een rechter om 
een geschil te beslechten in het kader van 
een gerechtelijke procedure met betrekking 
tot dat geschil.

Or. en

Amendement 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Deze richtlijn dient niet te gelden 
voor de verkoop van goederen of de 
verrichting van diensten die worden 
beschouwd als diensten van algemeen
economisch belang en derhalve wettelijk 
voorgeschreven werkzaamheden vormen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor verrichtingen 
op het gebied van watervoorziening,
afvalwaterbehandeling en 
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afvalverwerking die in een lidstaat zijn 
aangemerkt als dienst van algemeen 
belang.

Or. de

Amendement 153
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Deze richtlijn dient niet te gelden 
voor procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij 
de met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst 
van de ondernemer zijn, tenzij aan een 
aantal voorwaarden is voldaan om de 
juiste mate van onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de met de 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
persoon te waarborgen.

Or. en

Motivering

Bemiddeling door ondernemers of interne bemiddeling mag niet worden uitgesloten, omdat 
deze vorm van bemiddeling een belangrijk onderdeel van de alternatieve mechanismen voor 
geschillenbeslechting is. In Aanbeveling 98/257/EG werd dit type bemiddeling niet uitgesloten 
mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Bemiddeling "in huis" kan waarde toevoegen 
aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, omdat zij technische (veld)kennis waarborgt en 
de ontwikkeling van indirecte bemiddeling mogelijk maakt, die waardevol is voor beide 
partijen.

Amendement 154
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12bis) Deze richtlijn dient slechts te 
gelden voor procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij 
de met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen die uitsluitend in 
dienst zijn van of een vergoeding 
ontvangen van de ondernemer of een 
ondernemersorganisatie, op voorwaarde 
dat hun functioneren voldoet aan de in 
hoofdstuk II van deze richtlijn 
vastgestelde vereisten, maar ook dat deze 
natuurlijke personen de specifieke 
voorwaarden eerbiedigen die in artikel 6, 
lid 2 bis van deze richtlijn zijn vastgelegd. 
De betreffende 
geschillenbeslechtingsentiteit moet in 
verband hiermee ten minste één keer per 
jaar aan een evaluatie worden 
onderworpen door een bevoegde instantie 
van de lidstaat waar deze entiteit is 
gevestigd, om vast te stellen of aan deze 
dubbele voorwaarde daadwerkelijk is 
voldaan.

Or. fr

Amendement 155
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De lidstaten moeten erop toezien dat 
de geschillen waarop deze richtlijn van 
toepassing is, kunnen worden voorgelegd 
aan een ADR-entiteit die voldoet aan de in 
deze richtlijn gestelde voorwaarden. De 
lidstaten moeten de mogelijkheid hebben 
om aan deze verplichting te voldoen door 
gebruik te maken van de diensten van de 
bestaande ADR-entiteiten en het 

(13) De lidstaten moeten erop toezien dat 
de geschillen waarop deze richtlijn van 
toepassing is, kunnen worden voorgelegd 
aan een ADR-entiteit die voldoet aan de in 
deze richtlijn gestelde voorwaarden en die 
is aangemeld bij de Europese Commissie 
overeenkomstig artikel 17, lid 2, van deze 
richtlijn. De lidstaten moeten de 
mogelijkheid hebben om aan deze 
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bevoegdheidsgebied daarvan zo nodig aan 
te passen, of te voorzien in de oprichting 
van nieuwe ADR-entiteiten. Deze richtlijn 
dient de lidstaten niet te verplichten om in 
elke detailhandelsector een specifieke 
ADR-entiteit op te richten. De lidstaten 
dienen de mogelijkheid te hebben om te 
voorzien in de oprichting van een ADR-
entiteit als vangnet voor de behandeling 
van geschillen waarvoor geen specifieke 
entiteit bevoegd is.

verplichting te voldoen door gebruik te 
maken van de diensten van de bestaande 
ADR-entiteiten en het bevoegdheidsgebied 
daarvan zo nodig aan te passen, of te 
voorzien in de oprichting van nieuwe 
ADR-entiteiten. Deze richtlijn dient de 
lidstaten niet te verplichten om in elke 
detailhandelsector een specifieke ADR-
entiteit op te richten. De lidstaten dienen de 
mogelijkheid te hebben om te voorzien in 
de oprichting van een ADR-entiteit als 
vangnet voor de behandeling van 
geschillen waarvoor geen specifieke 
entiteit bevoegd is.

Or. en

Motivering

Alle ADR-entiteiten die voldoen aan de criteria van de voorgestelde richtlijn moeten door de 
bevoegde nationale instantie worden aangemeld bij de Europee Commissie op grond van 
artikel 17, lid 2, van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 156
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De lidstaten moeten erop toezien dat 
de geschillen waarop deze richtlijn van 
toepassing is, kunnen worden voorgelegd 
aan een ADR-entiteit die voldoet aan de in 
deze richtlijn gestelde voorwaarden. De 
lidstaten moeten de mogelijkheid hebben 
om aan deze verplichting te voldoen door 
gebruik te maken van de diensten van de 
bestaande ADR-entiteiten en het 
bevoegdheidsgebied daarvan zo nodig aan 
te passen, of te voorzien in de oprichting 
van nieuwe ADR-entiteiten. Deze richtlijn 
dient de lidstaten niet te verplichten om in 
elke detailhandelsector een specifieke 
ADR-entiteit op te richten. De lidstaten 

(13) De lidstaten moeten het voor 
ondernemers- en 
consumentenorganisaties mogelijk maken 
ADR-entiteiten op te richten of het 
bevoegdheidsgebied van bestaande, goed 
werkende ADR-entiteiten aan te passen 
volgens de in deze richtlijn geformuleerde 
kwaliteitscriteria. Deze richtlijn dient de 
lidstaten niet te verplichten om in elke 
detailhandelsector een specifieke ADR-
entiteit op te richten. De lidstaten dienen de 
mogelijkheid te hebben om te voorzien in 
de oprichting van een ADR-entiteit als 
vangnet voor de behandeling van 
grensoverschrijdende geschillen waarvoor 
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dienen de mogelijkheid te hebben om te 
voorzien in de oprichting van een ADR-
entiteit als vangnet voor de behandeling 
van geschillen waarvoor geen specifieke 
entiteit bevoegd is.

geen specifieke entiteit bevoegd is.

Or. en

Amendement 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De lidstaten moeten erop toezien dat 
de geschillen waarop deze richtlijn van 
toepassing is, kunnen worden voorgelegd 
aan een ADR-entiteit die voldoet aan de in 
deze richtlijn gestelde voorwaarden. De 
lidstaten moeten de mogelijkheid hebben 
om aan deze verplichting te voldoen door 
gebruik te maken van de bestaande ADR-
entiteiten en het bevoegdheidsgebied 
daarvan zo nodig aan te passen, of te 
voorzien in de oprichting van nieuwe 
ADR-entiteiten. Deze richtlijn dient de 
lidstaten niet te verplichten om in elke 
detailhandelsector een specifieke ADR-
entiteit op te richten. De lidstaten dienen de 
mogelijkheid te hebben om te voorzien in 
de oprichting van een ADR-entiteit als 
vangnet voor de behandeling van 
geschillen waarvoor geen specifieke 
entiteit bevoegd is.

(13) De lidstaten moeten erop toezien dat 
de geschillen waarop deze richtlijn van 
toepassing is, worden voorgelegd aan een 
ADR-entiteit die voldoet aan de in deze 
richtlijn gestelde voorwaarden. De lidstaten 
moeten de mogelijkheid hebben om aan 
deze verplichting te voldoen door gebruik 
te maken van de bestaande ADR-entiteiten 
en het bevoegdheidsgebied daarvan zo 
nodig aan te passen, of te voorzien in de 
oprichting van nieuwe ADR-entiteiten. 
Deze richtlijn dient de lidstaten niet te 
verplichten om in elke detailhandelsector 
een specifieke ADR-entiteit op te richten. 
De lidstaten dienen de mogelijkheid te 
hebben om te voorzien in de oprichting van 
een ADR-entiteit als vangnet voor de 
behandeling van geschillen waarvoor geen 
specifieke entiteit bevoegd is.

Or. it

Motivering

In samenhang met de positieve ervaringen van sommige lidstaten zou een efficiënt stelsel voor 
alternatieve geschillenbeslechting gebaseerd moeten zijn op de verplichting eerst een 
verzoeningspoging te starten alvorens zich tot de gewone rechtspraak te kunnen wenden.
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Amendement 158
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De lidstaten moeten erop toezien dat 
de geschillen waarop deze richtlijn van 
toepassing is, kunnen worden voorgelegd 
aan een ADR-entiteit die voldoet aan de in 
deze richtlijn gestelde voorwaarden. De 
lidstaten moeten de mogelijkheid hebben
om aan deze verplichting te voldoen door 
gebruik te maken van de diensten van de
bestaande ADR-entiteiten en het 
bevoegdheidsgebied daarvan zo nodig aan 
te passen, of te voorzien in de oprichting 
van nieuwe ADR-entiteiten. Deze richtlijn 
dient de lidstaten niet te verplichten om in 
elke detailhandelsector een specifieke 
ADR-entiteit op te richten. De lidstaten 
dienen de mogelijkheid te hebben om te 
voorzien in de oprichting van een ADR-
entiteit als vangnet voor de behandeling 
van geschillen waarvoor geen specifieke 
entiteit bevoegd is.

(13) De lidstaten moeten erop toezien dat 
de geschillen over overeenkomsten waarop 
deze richtlijn van toepassing is, kunnen 
worden voorgelegd aan een ADR-entiteit 
die voldoet aan de in deze richtlijn 
bepaalde kwaliteitscriteria. De lidstaten 
kunnen ook aan deze verplichting voldoen
door voort te bouwen op de diensten van 
bestaande goed werkende ADR-entiteiten
en het bevoegdheidsgebied daarvan zo 
nodig overeenkomstig de bepalingen van 
deze richtlijn aan te passen, of te voorzien 
in de oprichting van nieuwe ADR-
entiteiten. Deze richtlijn dient de lidstaten 
niet te verplichten om in elke 
detailhandelsector een specifieke ADR-
entiteit op te richten. De lidstaten dienen te 
voorzien in de oprichting van een ADR-
entiteit als vangnet voor de behandeling 
van geschillen waarvoor geen specifieke 
entiteit bevoegd is, teneinde te zorgen voor 
volledige geografische dekking en 
toegang tot alternatieve 
geschillenbeslechting in alle lidstaten.

Or. en

Amendement 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze richtlijn mag de juridische 
situatie van in een lidstaat gevestigde 
ondernemers die vallen onder een ADR-

(14) Deze richtlijn mag de juridische 
situatie van in een lidstaat gevestigde 
ondernemers die vallen onder een ADR-
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entiteit in een andere lidstaat, niet 
aantasten. De lidstaten dienen de 
ontwikkeling van dergelijke entiteiten te 
bevorderen.

entiteit in een andere lidstaat, niet 
aantasten. De lidstaten dienen de 
ontwikkeling van dergelijke entiteiten te 
ondersteunen. De ADR-entiteiten moeten 
echter zichzelf financieren, bijvoorbeeld 
met schenkingen, 
lidmaatschapsbijdragen, vergoedingen 
voor de aangeboden diensten en fusies
van entiteiten en leden. Financiering door 
de lidstaten mag pas in laatste instantie 
plaatsvinden.

Or. de

Motivering

De ADR-entiteiten zijn er om geschillen te beslechten die voortvloeien uit economische
activiteiten. Ze dienen in het algemeen niet te worden gefinancierd door de staat, dus door de 
belastingbetaler,die met particuliere geschillen niets te maken heeft.

Amendement 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze richtlijn mag het recht van de 
lidstaten om ADR-procedures te 
handhaven of in te voeren voor de 
gezamenlijke behandeling van identieke 
of soortgelijke geschillen tussen een 
ondernemer en diverse consumenten, niet 
aantasten. Dergelijke procedures kunnen 
worden beschouwd als een eerste stap op 
weg naar de verdere ontwikkeling van 
collectieve ADR-procedures in de Unie.

Schrappen

Or. de

Motivering

We moeten de lidstaten niet voorschrijven welke andere rechten ze hebben.
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Amendement 161
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze richtlijn mag het recht van de 
lidstaten om ADR-procedures te 
handhaven of in te voeren voor de 
gezamenlijke behandeling van identieke of 
soortgelijke geschillen tussen een 
ondernemer en diverse consumenten, niet 
aantasten. Dergelijke procedures kunnen 
worden beschouwd als een eerste stap op 
weg naar de verdere ontwikkeling van 
collectieve ADR-procedures in de Unie.

(15) Deze richtlijn mag het recht van de 
lidstaten om ADR-procedures te 
handhaven of in te voeren voor de 
gezamenlijke behandeling van identieke of 
soortgelijke geschillen tussen een 
ondernemer en diverse consumenten, niet 
aantasten. Er dienen omvattende 
effectbeoordelingen te worden uitgevoerd
van collectieve regelingen voor 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting
voordat deze worden voorgesteld op het 
niveau van de Unie.

Or. en

Amendement 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Vertrouwelijkheid en privacy 
moeten tijdens de ADR-procedure te allen 
tijde worden gegarandeerd. Voor zover
representatieve definitieve besluiten 
worden gepubliceerd, moeten de namen 
van de partijen en al hun persoonlijke 
gegevens worden weggelaten, tenzij beide 
partijen uitdrukkelijk toestemming voor 
publicatie hebben gegeven.

Or. de

Motivering

Ook hier moet de gegevensbescherming in acht worden genomen.
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Amendement 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De onpartijdigheid en integriteit 
van ADR-entiteiten zijn van cruciaal 
belang om de Europese burgers erop te 
doen vertrouwen dat ADR-mechanismen 
hun een redelijke en onafhankelijke 
uitkomst bieden.

Or. en

Amendement 164
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De met de alternatieve 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
personen dienen enkel onpartijdig te 
worden geacht wanneer op hen geen druk 
kan worden uitgeoefend waardoor hun 
standpunt over het geschil zou kunnen 
worden beïnvloed. Er moet met name voor 
worden gezorgd dat dergelijke druk niet 
wordt uitgeoefend wanneer de ADR-
entiteiten worden gefinancierd door een of 
meer partijen bij het geschil of een 
organisatie waarbij een van de partijen is 
aangesloten.

(17) De met de alternatieve 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
personen dienen enkel onpartijdig en 
onafhankelijk te worden geacht wanneer 
op hen geen druk kan worden uitgeoefend 
waardoor hun standpunt over het geschil 
zou kunnen worden beïnvloed. Er moet 
met name voor worden gezorgd dat 
dergelijke druk niet wordt uitgeoefend 
wanneer de ADR-entiteiten worden 
gefinancierd door een of meer partijen bij 
het geschil of een organisatie waarbij een 
van de partijen is aangesloten. Ook dienen 
er specifieke voorwaarden te gelden voor 
met buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
personen die uitsluitend in dienst zijn van 
of een vergoeding ontvangen van de 
ondernemer of van een 
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ondernemersorganisatie.

Or. fr

Amendement 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De met de alternatieve 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
personen dienen enkel onpartijdig te 
worden geacht wanneer op hen geen druk 
kan worden uitgeoefend waardoor hun 
standpunt over het geschil zou kunnen 
worden beïnvloed. Er moet met name voor 
worden gezorgd dat dergelijke druk niet 
wordt uitgeoefend wanneer de ADR-
entiteiten worden gefinancierd door een of 
meer partijen bij het geschil of een 
organisatie waarbij een van de partijen is 
aangesloten.

(17) De met de alternatieve 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
personen dienen enkel onpartijdig te 
worden geacht wanneer op hen geen druk 
kan worden uitgeoefend waardoor hun 
standpunt over het geschil zou kunnen 
worden beïnvloed. Een dergelijke druk
mag niet als automatisch gegeven worden 
beschouwd wanneer de natuurlijke 
persoon die met de beslechting van 
geschillen is belast voor een deel door een 
van beide partijen wordt meegefinancierd.
Er moet met name voor worden gezorgd 
dat dergelijke druk niet wordt uitgeoefend 
wanneer de ADR-entiteiten uitsluitend
worden gefinancierd door een of meer 
partijen bij het geschil of uitsluitend door
een organisatie waarbij een van de partijen 
is aangesloten.

Or. de

Amendement 166
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De met de alternatieve 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 

(17) De met de alternatieve 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
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personen dienen enkel onpartijdig te 
worden geacht wanneer op hen geen druk 
kan worden uitgeoefend waardoor hun 
standpunt over het geschil zou kunnen 
worden beïnvloed. Er moet met name voor 
worden gezorgd dat dergelijke druk niet 
wordt uitgeoefend wanneer de ADR-
entiteiten worden gefinancierd door een of 
meer partijen bij het geschil of een 
organisatie waarbij een van de partijen is 
aangesloten.

personen dienen enkel onpartijdig te 
worden geacht wanneer op hen geen druk 
kan worden uitgeoefend waardoor hun 
standpunt over het geschil zou kunnen 
worden beïnvloed. Er moet met name voor 
worden gezorgd dat dergelijke druk niet 
wordt uitgeoefend wanneer de ADR-
entiteiten worden gefinancierd door een of 
meer partijen bij het geschil of een 
organisatie waarbij een van de partijen is 
aangesloten. Er dienen specifieke eisen te 
worden vastgesteld voor ADR-regelingen 
waarbij de met geschillenbeslechting 
belaste natuurlijke personen uitsluitend in 
dienst zijn van de ondernemer.

Or. en

Motivering

Het vaststellen van specifieke vereisten voor ADR-regelingen waarbij de met 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke personen uitsluitend in dienst zijn van de 
ondernemer is van essentieel belang voor het waarborgen van de naleving van de beginselen 
van onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

Amendement 167
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De met de alternatieve 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
personen dienen enkel onpartijdig te 
worden geacht wanneer op hen geen druk 
kan worden uitgeoefend waardoor hun 
standpunt over het geschil zou kunnen 
worden beïnvloed. Er moet met name voor 
worden gezorgd dat dergelijke druk niet 
wordt uitgeoefend wanneer de ADR-
entiteiten worden gefinancierd door een of 
meer partijen bij het geschil of een 
organisatie waarbij een van de partijen is 
aangesloten.

(17) De met de alternatieve 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
personen dienen enkel onpartijdig te 
worden geacht wanneer op hen geen druk 
kan worden uitgeoefend waardoor hun 
standpunt over het geschil zou kunnen 
worden beïnvloed. Er moet met name voor 
worden gezorgd dat dergelijke druk niet 
wordt uitgeoefend wanneer de ADR-
entiteiten worden gefinancierd door een of 
meer partijen bij het geschil of een 
organisatie waarbij een van de partijen is 
aangesloten. Derhalve mogen procedures 
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waarbij de met geschillenbeslechting 
belaste natuurlijke persoon uitsluitend in 
dienst is of andere vormen van betaling 
ontvangt van de ondernemer niet worden 
beschouwd als ADR-procedures in de zin 
van deze richtlijn en moeten deze 
procedures worden uitgesloten van haar 
werkingssfeer. Deze richtlijn mag echter 
niet ten koste gaan van de mogelijkheid 
van bedrijfs- of beroepsorganisaties om 
een ADR-entiteit te financieren.

Or. en

Amendement 168
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De met de alternatieve 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
personen dienen enkel onpartijdig te 
worden geacht wanneer op hen geen druk 
kan worden uitgeoefend waardoor hun 
standpunt over het geschil zou kunnen 
worden beïnvloed. Er moet met name voor 
worden gezorgd dat dergelijke druk niet 
wordt uitgeoefend wanneer de ADR-
entiteiten worden gefinancierd door een of 
meer partijen bij het geschil of een 
organisatie waarbij een van de partijen is 
aangesloten.

(17) De met de alternatieve
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
personen dienen enkel onpartijdig te 
worden geacht wanneer op hen geen druk 
kan worden uitgeoefend waardoor hun 
standpunt over het geschil zou kunnen 
worden beïnvloed. Er moet met name voor 
worden gezorgd dat dergelijke druk niet 
wordt uitgeoefend wanneer de ADR-
entiteiten worden gefinancierd door een of 
meer partijen bij het geschil of een 
organisatie waarbij een van de partijen is 
aangesloten. Om elk belangenconflict uit 
te sluiten, dienen met alternatieve 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
personen alle omstandigheden bekend te 
maken die hun onafhankelijkheid in de 
weg kunnen staan of tot een 
belangentegenstelling kunnen leiden. 
Specifieke eisen dienen te worden gesteld 
aan personen die exclusief in dienst zijn 
van de ondernemer.

Or. en
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Amendement 169
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Het is voor het succes van ADR, 
met name voor het waarborgen van het 
noodzakelijke vertrouwen in ADR-
procedures, van essentieel belang dat de 
met alternatieve geschillenbeslechting 
belaste natuurlijke personen de nodige 
deskundigheid bezitten. Daarom moeten 
de lidstaten en de Commissie 
samenwerken om te voorzien in gerichte 
opleidingsplannen.

Or. en

Amendement 170
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de transparantie van de ADR-
entiteiten en de ADR-procedures te 
waarborgen, is het noodzakelijk dat 
partijen alle informatie ontvangen die zij 
nodig hebben om met kennis van zaken te 
kunnen beslissen alvorens een ADR-
procedure te starten.

(18) Behoudens nationale regels die de 
deelname van ondernemers aan een ADR-
procedure verplicht stellen, is het, om de 
transparantie van de ADR-entiteiten en de 
ADR-procedures te waarborgen, 
noodzakelijk dat partijen alle informatie 
ontvangen die zij nodig hebben om met 
kennis van zaken te kunnen beslissen 
alvorens een ADR-procedure te starten.

Or. en

Motivering

In sommige lidstaten bestaan verplichte regelingen voor ADR, waardoor ondernemingen in 
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bepaalde gevallen verplicht zijn deel te nemen aan ADR-procedures.

Amendement 171
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) ADR-procedures moeten doeltreffend 
zijn. Het moet daarbij gaan om eenvoudige 
en snelle procedures die in de regel niet 
langer dan 90 dagen duren. De ADR-
entiteit moet deze termijn kunnen 
verlengen wanneer de ingewikkeldheid van 
het betrokken geschil zulks vereist.

(19) ADR-procedures moeten doeltreffend 
zijn. Het moet daarbij gaan om eenvoudige 
en snelle procedures die in de regel niet 
langer dan 90 kalenderdagen duren, vanaf 
de datum van ontvangst van het volledige 
klachtendossier door de ADR-entiteit. De 
ADR-entiteit moet deze termijn kunnen 
verlengen wanneer de ingewikkeldheid van 
het betrokken geschil zulks vereist.

Or. fr

Amendement 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) ADR-procedures moeten doeltreffend 
zijn. Het moet daarbij gaan om eenvoudige 
en snelle procedures die in de regel niet 
langer dan 90 dagen duren. De ADR-
entiteit moet deze termijn kunnen 
verlengen wanneer de ingewikkeldheid van 
het betrokken geschil zulks vereist. 

(19) ADR-procedures moeten doeltreffend 
zijn. Het moet daarbij gaan om eenvoudige 
en snelle procedures die in de regel niet 
langer dan 90 kalenderdagen duren, 
gerekend van het indienen van de klacht 
bij de ADR-entiteit tot het aanbevelen van 
een oplossing door de ADR-entiteit. In 
geval van zeer ingewikkelde geschillen 
moeten ADR-entiteiten de mogelijkheid 
hebben deze termijn bij uitzondering te 
verlengen voor objectief onderzoek van 
bepaalde aspecten van de betreffende 
zaak.
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Or. de

Amendement 173
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) ADR-procedures moeten doeltreffend 
zijn. Het moet daarbij gaan om eenvoudige 
en snelle procedures die in de regel niet 
langer dan 90 dagen duren. De ADR-
entiteit moet deze termijn kunnen 
verlengen wanneer de ingewikkeldheid van 
het betrokken geschil zulks vereist.

(19) ADR-procedures moeten doeltreffend 
zijn. Het moet daarbij gaan om eenvoudige 
en snelle procedures die in de regel niet 
langer dan 90 dagen duren. De ADR-
entiteit moet deze termijn kunnen 
verlengen wanneer de ingewikkeldheid van 
het betrokken geschil zulks vereist of op 
andere gerechtvaardigde gronden.

Or. en

Motivering

Door de ADR-entiteiten toe te staan deze termijn op gerechtvaardigde gronden te verlengen, 
garanderen we consumenten een goede uitkomst, niet slechts een snelle.

Amendement 174
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De consumenten kunnen niet 
altijd profiteren van de minnelijke 
schikking van geschillen, hetzij omdat zij 
niet afweten van het bestaan van de ADR-
entiteiten, hetzij omdat zij dat gewoon niet 
willen. Daarnaast is het mogelijk dat 
bepaalde oneerlijke of misleidende 
handelspraktijken latent en systematisch 
zijn en een groot aantal consumenten op 
zeer negatieve wijze kunnen beïnvloeden, 
zonder dat deze praktijken echter worden 
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aangeklaagd of aangepakt. In zulke 
gevallen is het wenselijk dat de ADR-
entiteit over de bevoegdheid beschikt te 
besluiten tot instelling van 
onderzoeksprocedures op basis van haar 
ervaring met handelspraktijken waarover 
niet noodzakelijkerwijs klachten zijn 
ingediend door consumenten, maar ten 
aanzien waarvan gegronde vermoedens of 
bewijzen bestaan dat deze een beduidende 
inbreuk op de consumentenrechten 
vormen en daarom bijzondere aandacht 
vereisen. De ADR-entiteit dient tevens de 
mogelijkheid te hebben het publiek over 
de conclusies van zulke onderzoeken te 
informeren en ondernemers openbaar te 
vermanen tot correctie van hun 
onrechtmatige gedraging.

Or. el

Motivering

Ook zonder indiening van een klacht, moet de ADR-entiteiten de mogelijkheid worden 
geboden te besluiten tot instelling van een onderzoeksprocedure naar handelspraktijken ten 
aanzien waarvan bewijzen bestaan dat deze oneerlijk of misleidend zijn en een beduidende 
inbreuk op de rechten van een groot aantal consumenten vormen. De ADR-entiteiten dienen 
het publiek te informeren omtrent de conclusies van zulke onderzoeken, door ondernemers er 
openbaar toe te vermanen hun onrechtmatige gedraging te corrigeren.

Amendement 175
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) ADR-procedures moeten voor 
consumenten kosteloos of met geringe 
kosten verbonden zijn, zodat het voor hen 
economische zinvol blijft om daarvan 
gebruik te maken.

(20) ADR-procedures moeten voor 
consumenten kosteloos zijn.

Or. fr
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Amendement 176
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) ADR-procedures moeten voor 
consumenten kosteloos of met geringe 
kosten verbonden zijn, zodat het voor hen
economische zinvol blijft om daarvan 
gebruik te maken.

(20) ADR-procedures moeten voor 
consumenten kosteloos of met geringe 
kosten verbonden zijn, zodat het voor 
partijen economisch zinvol blijft om 
daarvan gebruik te maken. De in het gelijk 
gestelde partij dient aan het einde van de 
ADR-procedure de voor de procedure 
gemaakte kosten door de in het ongelijk 
gestelde partij vergoed te krijgen.

Or. de

Amendement 177
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) ADR-procedures moeten voor 
consumenten kosteloos of met geringe 
kosten verbonden zijn, zodat het voor hen 
economische zinvol blijft om daarvan 
gebruik te maken.

(20) ADR-procedures moeten voor 
consumenten kosteloos zijn, zodat het voor 
hen economisch zinvol blijft om daarvan 
gebruik te maken. De lidstaten moeten 
besluiten tot een geschikte vorm van 
sectorfinanciering voor ADR-procedures 
in hun rechtsgebied.

Or. en

Motivering

Consumenten zullen worden weerhouden van het gebruik van ADR als aan de procedure 
kosten verbonden zijn. Procedurevoorschriften inzake loze of lasterlijke vorderingen moeten 
ADR beperken tot de noodzakelijke zaken. In het huidige economische klimaat moeten we 
duidelijk maken dat niet de belastingbetaler de ADR-procedures moet betalen, maar dat de 
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financiering door de sectoren moeten worden geleid.

Amendement 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) ADR-procedures moeten voor 
consumenten kosteloos of met geringe 
kosten verbonden zijn, zodat het voor hen 
economisch zinvol blijft om daarvan 
gebruik te maken.

(20) ADR-procedures moeten voor 
consumenten of ondernemers kosteloos of 
met geringe kosten verbonden zijn en deze 
moeten in ieder geval eenvoudig te 
berekenen zijn, zodat het voor hen 
economisch zinvol blijft om daarvan 
gebruik te maken.

Or. it

Motivering

Voor een grotere toegankelijkheid en transparantie moeten de kosten van de procedure 
duidelijk en eenvoudig kunnen worden berekend door de consument of ondernemer, voordat 
deze de procedure start.

Amendement 179
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) ADR-procedures moeten voor 
consumenten kosteloos of met geringe 
kosten verbonden zijn, zodat het voor hen 
economische zinvol blijft om daarvan 
gebruik te maken.

(20) ADR-procedures moeten voor de 
consument kosteloos zijn. Indien kosten 
worden berekend, dienen deze redelijk, 
evenredig en bescheiden te zijn om te
waarborgen dat de ADR-procedure tegen 
lage kosten toegankelijk en aantrekkelijk 
is.

Or. en
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Amendement 180
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) ADR-procedures moeten voor 
consumenten kosteloos of met geringe 
kosten verbonden zijn, zodat het voor hen 
economische zinvol blijft om daarvan 
gebruik te maken.

(20) ADR-procedures moeten voor 
consumenten kosteloos of met geringe 
kosten verbonden zijn, zodat het voor hen 
economische zinvol blijft om daarvan 
gebruik te maken. Indien kosten worden 
berekend, dienen deze redelijk, evenredig 
en bescheiden te zijn om te waarborgen 
dat de ADR-procedure voor consumenten 
tegen lage kosten toegankelijk en 
aantrekkelijk is.

Dit mag geen beperking inhouden van de 
mogelijkheden van aanbieders van 
geschillenbeslechting die al werken met 
een vergoeding voor hun diensten van 
ondernemingen, hetzij per geval, hetzij via 
een sectorbrede heffing.

Or. en

Amendement 181
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) ADR-procedures moeten billijk zijn, 
zodat partijen bij een geschil volledig zijn 
geïnformeerd over hun rechten en de 
gevolgen van de keuzes die zij in het kader 
van een ADR-procedure maken.

(21) ADR-procedures moeten billijk zijn, 
zodat partijen bij een geschil volledig zijn 
geïnformeerd over hun rechten en de 
gevolgen van de keuzes die zij in het kader 
van een ADR-procedure maken. ADR-
entiteiten moeten consumenten 
informeren over hun wettelijke rechten 
voordat zij de opgelegde of voorgestelde 
oplossing aanvaarden of verwerpen. Beide 
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partijen moeten ook de mogelijkheid 
hebben om hun informatie en 
bewijsstukken in te dienen zonder fysiek 
aanwezig te zijn.

Or. en

Amendement 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Een overeenkomst tussen een 
consument en een ondernemer om 
klachten voor te leggen aan een ADR-
entiteit mag de consument of de 
ondernemer niet het recht ontnemen om 
een gerechtelijke oplossing na te streven. 
In het geval van ADR-entiteiten die 
oplossingen opleggen, mogen de 
oplossingen slechts bindend zijn voor 
partijen indien zij vooraf zijn 
geïnformeerd over de bindende aard 
daarvan en daarmee uitdrukkelijk hebben 
ingestemd.

Or. en

Amendement 183
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Een overeenkomst tussen een 
consument en een ondernemer om 
klachten voor te leggen aan een ADR-
entiteit mag niet bindend zijn voor de 
consument als de overeenkomst is 
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gesloten voordat het geschil zich voordoet 
en als deze de consument het recht ontzegt 
gerechtelijke stappen te ondernemen om 
het conflict te beslechten. In het geval van 
ADR-entiteiten die oplossingen opleggen, 
mogen de oplossingen slechts bindend zijn 
voor partijen indien zij vooraf zijn 
geïnformeerd over de bindende aard 
daarvan en daarmee uitdrukkelijk hebben 
ingestemd, tenzij nationale regels bepalen 
dat oplossingen alleen bindend zijn voor 
ondernemers.

Or. en

Amendement 184
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Teneinde te voldoen aan het 
erkende vrijheidsbeginsel, dient de 
uitkomst van een ADR-procedure voor 
partijen niet bindend te zijn tenzij zij voor 
aanvang van de procedure zijn 
geïnformeerd over de bindende aard van 
de uitkomst en daarmee uitdrukkelijk 
hebben ingestemd. Dit is behoudens 
nationale wetgeving die erin voorziet dat 
ADR-oplossingen bindend zijn voor de 
ondernemer.

Or. en

Amendement 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De Commissie wordt 
aangemoedigd het netwerk van het 
Europees Consumentencentrum verder te 
ontwikkelen zodat het wettelijke 
bevoegdheid kan krijgen op het terrein 
van ADR, met name voor 
grensoverschrijdende geschillen.

Or. en

Amendement 186
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De Europese Commissie dient 
indien nodig voldoende fondsen aan te 
wenden voor het programma 
"Consumenten" voor 2014-2020 ter 
financiering van de nieuwe entiteiten, en 
fondsen ter beschikking te stellen om de 
bemiddelaars of ander ondersteunend 
personeel op te leiden, en informatie en 
steun te geven aan met name 
consumenten. De bestaande middelen en 
contacten om burgers voor te lichten 
dienen op doelmatiger wijze te worden 
georganiseerd.

Or. fr

Amendement 187
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Naarmate het concept van sociale 
bedrijfsverantwoordelijkheid, 
maatschappelijk effect en corporate 
reliability in betekenis toeneemt, kan 
publicatie van oneerlijke of misleidende 
handelspraktijken een grotere schade 
aanrichten dan financiële sancties. Het 
vooruitzicht van publicatie door een ADR-
entiteit van de voorgestelde oplossingen, 
op basis waarvan de geschillen efficiënter 
worden beslecht, kan derhalve bij 
ondernemers die systematisch weigeren 
deze toe te passen een waardevol middel 
zijn om enerzijds deze ondernemers ertoe 
aan te zetten om krachtdadig een 
consensuele beslechting van geschillen na 
te streven, en anderzijds dergelijke 
gedragingen in de toekomst te voorkomen, 
waardoor tegelijk de belangen van de 
consument worden behartigd.

Or. el

Motivering

Gezien het feit dat sociale bedrijfsverantwoordelijkheid en corporate reliability vandaag de 
dag in betekenis toenemen en tevens een beduidende weerslag op de markt hebben, kan het 
vooruitzicht van publicatie door de ADR-entiteiten van voorgestelde oplossingen een 
pressiemiddel vormen voor ondernemers die deze verwerpen en weigeren deze toe te passen, 
zowel om bestaande geschillen te beslechten en als om dergelijke gedragingen in de toekomst 
te vermijden.

Amendement 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) In het geval van ADR-procedures 
met bindende oplossingen moet aan 
consumenten ten minste hetzelfde 
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beschermingsniveau worden geboden als 
dat wat is voorzien in de verplichtende 
bepalingen op grond van het toepasselijk 
recht van de lidstaat op wiens 
grondgebied de ADR-entiteit is gevestigd, 
en als de bescherming die is voorzien in 
de verplichtende bepalingen op grond van 
het toepasselijk recht van de lidstaat op 
wiens grondgebied de consument zijn 
verblijfplaats heeft.

Or. en

Amendement 189
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) In het geval van ADR-procedures 
die aan consumenten een bindende 
oplossing opleggen, moet aan die 
consumenten ten minste hetzelfde 
beschermingsniveau worden geboden als 
dat wat is voorzien in de verplichtende 
bepalingen op grond van het toepasselijk 
recht van de lidstaat op wiens 
grondgebied de ADR-entiteit is gevestigd. 
In het geval van grensoverschrijdende 
geschillen mag de door de ADR-entiteit 
opgelegde oplossing er niet toe leiden dat 
de consument wordt weerhouden van de 
bescherming die is voorzien in de 
verplichtende bepalingen op grond van 
het toepasselijk recht van de lidstaat op 
wiens grondgebied de consument zijn 
verblijfplaats heeft.

Or. en

Amendement 190
Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Vertrouwelijkheid in ADR-
procedures is belangrijk en deze richtlijn 
dient daarom te voorzien in een 
minimumniveau van verenigbaarheid van 
civielrechtelijke procedures ten aanzien 
van de wijze van bescherming van de 
vertrouwelijkheid van ADR-procedures in 
een daaropvolgende civielrechtelijke of 
handelsrechtelijke procedure of arbitrage.

Or. en

Amendement 191
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Teneinde enerzijds tegemoet te 
komen aan de behoefte de consumenten 
toegang tot ADR-procedures te bieden en 
anderzijds de behoefte de ondernemers te 
beschermen tegen oneerlijke of 
ongegronde klachten, moeten dergelijke 
klachten te goeder trouw bij een ADR-
entiteit worden ingediend, d.w.z.: (a) 
vanuit procedureel oogpunt moet de 
consument zijn klacht vergezeld doen 
gaan van voldoende bewijsmateriaal dat 
de basis voor het betreffende geschil 
vormt, (b) vanuit moreel oogpunt dient de 
ondernemer op de hoogte te zijn van de 
klachten die tegen hem worden ingediend 
en de gelegenheid te krijgen zijn mening 
hierover te uiten, eventueel in het kader 
van een interne 
klachtenafhandelingsprocedure, alvorens 
de klacht bij de ADR-entiteit belandt, en 
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(c) vanuit juridisch oogpunt mag het niet 
mogelijk zijn een geschil ter schikking 
aan een ADR-entiteit voor te leggen 
zolang niet alle middelen voor een directe 
minnelijke schikking tussen ondernemer 
en consument zijn uitgeput.

Or. el

Amendement 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 quater) Om blijvend en doelmatig te 
kunnen functioneren, dienen ADR-
entiteiten passende middelen te ontvangen 
voor de uitvoering van hun 
werkzaamheden. Bij voorkeur worden ze 
gefinancierd met particuliere fondsen.

Or. en

Amendement 193
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 quater) Om partijen aan te moedigen 
gebruik te maken van ADR, dienen de 
lidstaten ervoor te zorgen dat hun regels 
inzake verjaringstermijnen partijen niet 
weerhouden van een gang naar de rechter 
nadat hun poging om een oplossing te 
vinden via ADR is mislukt. De lidstaten 
dienen te waarborgen dat dit wordt bereikt 
ondanks het feit dat met deze richtlijn 
geen harmonisatie van 
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verjaringstermijnen wordt beoogd. 
Bepalingen inzake verjaringstermijnen in 
internationale overeenkomsten zoals ten 
uitvoer gelegd in de lidstaten, bijvoorbeeld 
op het terrein van het vervoersrecht, 
mogen niet worden beïnvloed door deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) In geval van een geschil moeten 
consumenten snel kunnen vaststellen welke 
ADR-entiteiten voor hun klacht bevoegd 
zijn en of de betrokken ondernemer al dan 
niet zal deelnemen aan een voor een 
ADR-entiteit ingeleide procedure. 
Ondernemers moeten die informatie
derhalve verstrekken in hun belangrijkste 
handelsdocumenten en, indienzij over een 
website beschikken, op hun website. Deze 
verplichting mag geen afbreuk doen aan 
artikel 6, lid 1, onder t), artikel 7, lid 1, en 
artikel 8 van Richtlijn 2011/83/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende 
consumentenrechten. Artikel 6, lid 1, onder 
t), van Richtlijn 2011/83/EU bepaalt dat de 
ondernemer de consument in geval van op 
afstand of buiten verkoopruimten gesloten 
consumentenovereenkomsten informatie 
moet verstrekken over de mogelijkheid van 
toegang tot buitengerechtelijke klachten-
en geschilbeslechtingsprocedures waaraan 
de ondernemer is onderworpen, en de wijze 
waarop daar toegang toe is, voordat de 
consument door de overeenkomst is 
gebonden. Volgens artikel 7, lid 1, van 
Richtlijn 2011/83/EU moet die informatie 

(22) In geval van een geschil moeten 
consumenten snel kunnen vaststellen welke 
ADR-entiteiten voor hun klacht bevoegd 
zijn. Ondernemers die zich ertoe verbinden 
gebruik te maken van de diensten van 
ADR-entiteiten moeten derhalve de 
consument het adres of de website 
verstrekken van de desbetreffende ADR-
entiteit die zich bij een geschil over de 
zaak buigt. Zij dienen deze informatie op 
een duidelijke, begrijpelijke en eenvoudig
en permanent toegankelijke wijze weer te 
geven op hun website, voor zover zij er 
over een beschikken, alsmede in de 
algemene voorwaarden van de 
overeenkomst tussen de ondernemer en de 
consument inzake de verkoop van 
goederen of de levering van diensten, en 
elke keer als de ondernemer een klacht 
afwijst die de consument rechtstreeks bij 
hem heeft ingediend. Deze verplichting 
mag geen afbreuk doen aan artikel 6, lid 1, 
onder t), artikel 7, lid 1, en artikel 8 van 
Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten. Artikel 6, 
lid 1, onder t), van Richtlijn 2011/83/EU 
bepaalt dat de ondernemer de consument in 
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bij buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten op papier of, indien de 
consument hiermee instemt, op een andere 
duurzame gegevensdrager worden 
verstrekt.

geval van op afstand of buiten 
verkoopruimten gesloten 
consumentenovereenkomsten informatie 
moet verstrekken over de mogelijkheid van 
toegang tot buitengerechtelijke klachten-
en geschilbeslechtingsprocedures waaraan 
de ondernemer is onderworpen, en de wijze 
waarop daar toegang toe is, voordat de 
consument door de overeenkomst is 
gebonden. Volgens artikel 7, lid 1, van 
Richtlijn 2011/83/EU moet die informatie 
bij buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten op papier of, indien de 
consument hiermee instemt, op een andere 
duurzame gegevensdrager worden 
verstrekt.

Or. fr

Amendement 195
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Wanneer zich een geschil voordoet, is 
het nodig dat de consumenten snel kunnen 
vaststellen welke ATB-instanties bevoegd 
zijn om hun klacht te behandelen, en te 
weten kunnen komen of de betreffende
handelaar bereid is om deel te nemen aan 
juridische procedures bij een ATB-
instantie. Handelaren moeten dit daarom 
vermelden in hun belangrijkste 
handelsdocumenten en, als ze een website 
hebben, ook op deze website. Deze 
verplichting mag geen gevolgen hebben 
voor artikel 6, lid 1, letter t, artikel 7, lid 1, 
en artikel 8 van Richtlijn 2011/83/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende 
consumentenrechten. Uit hoofde van 
artikel 6, lid 1, letter t, in Richtlijn 
2011/83/EU, verstrekt de handelaar de 

(22) Wanneer zich een geschil voordoet, is 
het nodig dat de consumenten snel kunnen 
vaststellen welke ATB-instanties bevoegd 
zijn om hun klacht te behandelen, en dat 
wordt bevestigd dat de handelaar zal
deelnemen aan juridische procedures bij 
een ATB-instantie. Handelaren moeten dit 
daarom vermelden in hun belangrijkste 
handelsdocumenten en, als ze een website 
hebben, ook op deze website. Deze 
verplichting mag geen gevolgen hebben 
voor artikel 6, lid 1, letter t, artikel 7, lid 1, 
en artikel 8 van Richtlijn 2011/83/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende 
consumentenrechten. Uit hoofde van 
artikel 6, lid 1, letter t, in Richtlijn 
2011/83/EU, verstrekt de handelaar de 
consument, voordat deze door een 
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consument, voordat deze door een 
overeenkomst op afstand of een buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst is 
gebonden, informatie over de mogelijkheid 
van toegang tot buitengerechtelijke 
klachten- en geschilbeslechtingsprocedures 
waaraan de handelaar is onderworpen en 
over de wijze waarop daar toegang toe is. 
In artikel 7, lid 1, van Richtlijn 
2011/83/EU wordt, voor zover het buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten 
betreft, bepaald dat deze informatie op 
papier wordt verstrekt of, indien de 
consument hiermee instemt, op een andere 
duurzame gegevensdrager.

overeenkomst op afstand of een buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomst is 
gebonden, informatie over de mogelijkheid 
van toegang tot buitengerechtelijke 
klachten- en geschilbeslechtingsprocedures 
waaraan de handelaar is onderworpen en 
over de wijze waarop daar toegang toe is. 
In artikel 7, lid 1, van Richtlijn 
2011/83/EU wordt, voor zover het buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten 
betreft, bepaald dat deze informatie op 
papier wordt verstrekt of, indien de 
consument hiermee instemt, op een andere 
duurzame gegevensdrager.

Or. da

Amendement 196
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De informatieverplichting mag 
geen afbreuk doen aan artikel 6, lid 1, 
onder t), artikel 7, lid 1, en artikel 8 van 
Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende consumentenrechten, 
artikel 183, lid 1, zin 2, en artikel 185, lid 
1 en lid 3, onder l), van Richtlijn 
2009/138/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 november 2009 
betreffende de toegang tot en uitoefening 
van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)1

alsook artikel 3, lid 4, onder a), en artikel 
5, lid 1, van Richtlijn 2002/65/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
september 2002 betreffende de verkoop op 
afstand van financiële diensten aan 
consumenten2.
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____________________

1 PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.
2 PB L 271 van 9.10.2002, blz. 16.

Or. de

Motivering

De in overweging 22 beschreven informatieplicht van ondernemingen jegens consumenten
wordt niet alleen in de richtlijn consumentenrechten geregeld. Bepalingen inzake verplichte
informatieverstrekking aan consumenten over buitengerechtelijke klachten- en
beroepsprocedures zijn ook opgenomen in sectorspecifieke richtlijnen, zoals de kaderrichtlijn 
Solvabiliteit II en de richtlijn betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten.

Amendement 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De onderhavige richtlijn schrijft niet 
voor dat ondernemers verplicht zijn om aan 
ADR-procedures deel te nemen of dat de 
uitkomst van dergelijke procedures voor 
hen bindend is, wanneer een consument 
een klacht tegen hen heeft ingediend. Deze 
richtlijn laat evenwel nationale 
voorschriften volgens welke ondernemers 
verplicht zijn om aan dergelijke procedures 
deel te nemen of de uitkomst daarvan voor 
hen bindend is, onverlet, mits die 
voorschriften partijen niet beletten hun in 
artikel 47 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
gewaarborgde recht op toegang tot de 
rechter uit te oefenen.

(23) De onderhavige richtlijn schrijft niet 
voor dat ondernemers verplicht zijn om aan 
ADR-procedures deel te nemen of dat de 
uitkomst van dergelijke procedures voor 
hen bindend is, wanneer een consument 
een klacht tegen hen heeft ingediend. Deze 
richtlijn laat evenwel nationale 
voorschriften volgens welke ondernemers 
verplicht zijn om aan dergelijke procedures 
deel te nemen of de uitkomst daarvan voor 
hen bindend is, onverlet, mits die 
voorschriften partijen niet beletten hun in 
artikel 47 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
gewaarborgde recht op toegang tot de 
rechter uit te oefenen. Als de uitkomst van 
een ADR-procedure volgens de nationale 
wetgeving voor een onderneming bindend 
is, moet een recht op rechterlijke toetsing
worden gegarandeerd.

Or. de
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Amendement 198
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze richtlijn schrijft niet voor dat 
handelaren verplicht zijn om deel te nemen 
aan ATB-procedures, of dat de uitkomsten 
van dergelijke procedures, wanneer een 
consument een klacht tegen een 
handelaar heeft ingediend, voor deze 
handelaar bindend zijn. Deze richtlijn 
heeft echter geen gevolgen voor eventuele 
nationale bepalingen die de handelaren 
dwingen om aan dergelijke procedures deel 
te nemen, of die de uitkomsten hiervan 
voor de handelaren bindend maken, ervan 
uitgaande dat de betreffende wetgeving de 
partijen niet verhindert om hun recht op 
toegang tot het rechtssysteem uit te 
oefenen, zoals gewaarborgd door artikel 47 
van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie.

(23) Deze richtlijn schrijft niet voor dat 
handelaren verplicht zijn om deel te nemen 
aan ATB-procedures. Deze richtlijn heeft 
echter geen gevolgen voor eventuele 
nationale bepalingen die de handelaren 
dwingen om aan dergelijke procedures deel 
te nemen, of die de uitkomsten hiervan 
voor de handelaren bindend maken, ervan 
uitgaande dat de betreffende wetgeving de 
partijen niet verhindert om hun recht op 
toegang tot het rechtssysteem uit te 
oefenen, zoals gewaarborgd door artikel 47 
van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie.

Or. da

Amendement 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De lidstaten dienen 
vertegenwoordigers van consumenten en 
ondernemersorganisaties te ondersteunen 
bij de inrichting van het ADR-systeem en 
het bestuur ervan, met name met 
betrekking tot de beginselen van 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
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Or. en

Amendement 200
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Om onnodige belasting van ADR-
regelingen te verminderen, dienen de 
lidstaten te bevorderen dat consumenten 
een minnelijke oplossing voor hun 
geschillen met ondernemers trachten te 
bereiken voordat ze hun klachten 
voorleggen aan een ADR-entiteit of 
gerechtshof. In gevallen waarin 
consumenten verplicht zijn eerst contact 
op te nemen met de ondernemer alvorens 
hun klacht aan een ADR-entiteit voor te 
leggen, moeten de lidstaten waarborgen 
dat als de consument eenmaal contact 
heeft opgenomen met de ondernemer, 
laatstgenoemde zijn reactie moet geven
binnen maximaal twintig werkdagen, en 
dat de consument, bij het ontbreken van 
een reactie of als partijen geen minnelijke 
oplossing bereiken, de klacht vervolgens 
kan doorsturen naar een ADR-entiteit. De 
interne klachtenregelingen van 
afzonderlijke ondernemingen kunnen 
doeltreffend zijn bij het oplossen van 
klachten en het vermijden van escalatie 
van geschillen in een later stadium. De 
lidstaten moeten de mogelijkheid hebben 
om nationale bepalingen met betrekking 
tot interne klachtenprocedures in stand te 
houden of in te voeren.

Or. en

Amendement 201
Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De lidstaten dienen 
vertegenwoordigers van consumenten- en 
ondernemersorganisaties en beoefenaars 
van juridische beroepen te betrekken bij 
de totstandbrenging van het ADR-stelsel 
en de aansturing ervan, zeker als het gaat 
om de handhaving van beginselen van 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

Or. fr

Amendement 202
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) De lidstaten moeten de vrijheid 
hebben om minimumdrempels te 
handhaven of in te voeren voor de waarde 
van een ontoelaatbare ADR-vordering, 
zonder een zodanige drempel in te stellen 
dat de toegankelijkheid van ADR-
procedures voor consumenten wordt 
beperkt.

Or. en

Amendement 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten dienen erop toe te zien 
dat de ADR-entiteiten samenwerken bij de 
beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen.

(24) De lidstaten dienen erop toe te zien 
dat de ADR-entiteiten samenwerken bij de 
beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen en wisselen geregeld goede 
praktijken uit, over zowel 
grensoverschrijdende als binnenlandse 
geschillenbeslechting.

Or. fr

Amendement 204
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Netwerken van ADR-entiteiten die de 
beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen vergemakkelijken, zoals FIN-
NET op het gebied van financiële diensten, 
dienen binnen de Unie te worden versterkt. 
De lidstaten dienen te bevorderen dat de 
ADR-entiteiten zich bij dergelijke 
netwerken aansluiten.

(25) Netwerken van ADR-entiteiten, zoals 
FIN-NET op het gebied van financiële 
diensten, dienen binnen de Unie te worden 
versterkt. De lidstaten dienen te bevorderen 
dat de ADR-entiteiten zich bij dergelijke 
netwerken aansluiten.

Or. en

Motivering

FIN-NET is een netwerk waarmee beste praktijken en kennis kunnen worden gedeeld, maar 
het is niet betrokken bij de beslechting van specifieke geschillen.

Amendement 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Om de bestaande 
wetgevingsinstrumenten, zoals 
Verordening (EG) nr. 861/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
juli 2007 tot vaststelling van een Europese 
procedure voor geringe vorderingen1, 
Richtlijn 2008/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 mei 2008 
betreffende bepaalde aspecten van 
bemiddeling/mediation in burgerlijke en 
handelszaken2 en Verordening (EG) nr. 
805/2004 van het Europees parlement en 
de Raad van 21 april 2004 tot invoering 
van een Europese executoriale titel voor 
niet-betwiste schuldvorderingen3, een 
grotere bekendheid te geven bij 
consumenten en ondernemers, moet de 
Commissie er onverwijld voor zorgen dat
nationale autoriteiten, rechtbanken, orden 
van advocaten en kamers van 
koophandel, consumentenorganisaties, 
rechtsbijstandsverzekeraars en andere 
relevante organisaties worden betrokken 
bij een uitgebreide 
voorlichtingscampagne. Daarom moet de
Commissie omvattende financiële steun 
beschikbaar stellen voor relevante 
Europese en nationale campagnes. Zij 
moet bovendien bij de inwerkingtreding 
van de ADR-methode een soortgelijke 
campagne voeren voor de ondersteuning 
en invoering van ADR-procedures.
____________________

1 PB L 199 van 31.7.2007, blz. 1.
2 PB L 136 van 24.5.2008, blz. 3.
3 PB L 143 van 30.4.2004, blz. 15.

Or. de

Amendement 206
Ashley Fox
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Nauwe samenwerking tussen de ADR-
entiteiten en de met de uitvoering van de 
Uniewetgeving inzake 
consumentenbescherming belaste nationale 
instanties moet de doeltreffende toepassing 
van die Uniewetgeving kracht bijzetten.

(26) Nauwe samenwerking tussen de ADR-
entiteiten en de met de uitvoering van de 
Uniewetgeving inzake 
consumentenbescherming belaste nationale 
instanties moet de doeltreffende toepassing 
van die Uniewetgeving kracht bijzetten, 
maar deze samenwerking mag niet leiden 
tot een bedreiging van de 
onafhankelijkheid van de ADR-entiteiten.

Or. en

Motivering

Het is van belang te waarborgen dat ADR-entiteiten onafhankelijk zijn van 
toezichthouders/handhavers, omdat ondernemers anders zullen worden weerhouden van het 
gebruik van ADR.

Amendement 207
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Nauwe samenwerking tussen de ADR-
entiteiten en de met de uitvoering van de 
Uniewetgeving inzake 
consumentenbescherming belaste nationale 
instanties moet de doeltreffende toepassing 
van die Uniewetgeving kracht bijzetten.

(26) Nauwe samenwerking tussen de ADR-
entiteiten en de met de uitvoering van de 
Uniewetgeving inzake 
consumentenbescherming belaste nationale 
instanties moet de doeltreffende toepassing 
van die Uniewetgeving kracht bijzetten. In 
dezelfde geest moet de Commissie op 
Europees niveau de uitwisseling van 
ervaringen tussen ADR-entiteiten 
ondersteunen en vergemakkelijken, 
teneinde beste praktijken en 
uitwisselingen van ervaringen te 
stimuleren.
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Or. fr

Amendement 208
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Nauwe samenwerking tussen de ADR-
entiteiten en de met de uitvoering van de 
Uniewetgeving inzake 
consumentenbescherming belaste nationale 
instanties moet de doeltreffende toepassing 
van die Uniewetgeving kracht bijzetten.

(26) Nauwe samenwerking tussen de 
Commissie, de ADR-entiteiten en de met 
de uitvoering van de Uniewetgeving inzake 
consumentenbescherming belaste nationale
instanties moet de doeltreffende toepassing 
van die Uniewetgeving kracht bijzetten.

De Commissie dient de administratieve 
samenwerking tussen de lidstaten, de 
ADR-entiteiten en de beoefenaars van 
juridische beroepen te bevorderen door op 
gezette tijden bijeenkomsten te 
organiseren met de verschillende 
belanghebbenden waar de beste 
praktijken en technische expertise 
uitgewisseld kunnen worden tussen ADR-
entiteiten onderling en alle mogelijke 
problemen ten aanzien van de werking 
van ADR-stelsels kunnen worden 
besproken.

Or. fr

Amendement 209
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Om de dekking en de toegankelijk 
voor consumenten van ADR in de EU te 
verruimen, dient de ontwikkeling van 
regionale en pan-Europese ADR-
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entiteiten te worden gestimuleerd. Voor de 
doeleinden van deze richtlijn moet een 
ADR-entiteit als pan-Europees worden 
beschouwd als deze actief is in ten minste 
een derde van de lidstaten of is opgericht 
door een overkoepelende Europese 
organisatie. Dergelijke entiteiten kunnen 
zijn opgericht op grond van Europees 
recht, bijvoorbeeld als Europees 
economisch samenwerkingsverband.

Or. en

Amendement 210
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om te verzekeren dat de ADR-
entiteiten naar behoren en doeltreffend 
functioneren, moet hierop nauwgezet 
toezicht worden gehouden. De Commissie 
en de uit hoofde van deze richtlijn 
bevoegde instanties dienen een lijst van 
ADR-entiteiten die aan deze richtlijn 
beantwoorden, te publiceren en bij te 
werken. Andere instanties, zoals ADR-
entiteiten, consumentenverenigingen, 
brancheorganisaties en het netwerk van 
Europese consumentencentra, moeten deze 
lijst ook publiceren. Daarnaast dienen de 
bevoegde instanties regelmatig verslag uit 
te brengen over de ontwikkeling en het 
functioneren van de ADR-entiteiten. De 
ADR-entiteiten dienen de bevoegde 
instanties de specifieke informatie te 
verstrekken waarop deze verslagen moeten 
worden gebaseerd. De lidstaten moeten de 
ADR-entiteiten ertoe aanzetten dergelijke 
informatie te verstrekken met 
gebruikmaking van Aanbeveling 
2010/304/EU van de Commissie inzake het 
gebruik van een geharmoniseerde methode 

(27) Om te verzekeren dat de ADR-
entiteiten naar behoren en doeltreffend 
functioneren, moeten de lidstaten
bevoegde instanties aanwijzen die 
nauwgezet toezicht moeten houden op 
deze entiteiten. De Commissie en de uit 
hoofde van deze richtlijn bevoegde 
instanties dienen een lijst van ADR-
entiteiten die aan deze richtlijn 
beantwoorden, te publiceren en bij te 
werken. Andere instanties, zoals ADR-
entiteiten, consumentenverenigingen, 
brancheorganisaties en het netwerk van 
Europese consumentencentra, moeten deze 
lijst ook publiceren. Daarnaast dienen de 
bevoegde instanties regelmatig verslag uit 
te brengen over de ontwikkeling en het 
functioneren van de ADR-entiteiten in hun 
lidstaten. De ADR-entiteiten dienen de 
bevoegde instanties de specifieke 
informatie te verstrekken waarop deze 
verslagen moeten worden gebaseerd. De 
lidstaten moeten de ADR-entiteiten ertoe 
aanzetten dergelijke informatie te 
verstrekken met gebruikmaking van 
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voor de indeling en rapportage van 
consumentenklachten en -vragen. 

Aanbeveling 2010/304/EU van de 
Commissie inzake het gebruik van een 
geharmoniseerde methode voor de indeling 
en rapportage van consumentenklachten en 
-vragen.

Or. en

Amendement 211
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om te verzekeren dat de ADR-
entiteiten naar behoren en doeltreffend 
functioneren, moet hierop nauwgezet 
toezicht worden gehouden. De Commissie 
en de uit hoofde van deze richtlijn 
bevoegde instanties dienen een lijst van 
ADR-entiteiten die aan deze richtlijn 
beantwoorden, te publiceren en bij te 
werken. Andere instanties, zoals ADR-
entiteiten, consumentenverenigingen, 
brancheorganisaties en het netwerk van 
Europese consumentencentra, moeten deze 
lijst ook publiceren. Daarnaast dienen de 
bevoegde instanties regelmatig verslag uit 
te brengen over de ontwikkeling en het 
functioneren van de ADR-entiteiten. De 
ADR-entiteiten dienen de bevoegde 
instanties de specifieke informatie te 
verstrekken waarop deze verslagen moeten 
worden gebaseerd. De lidstaten moeten de 
ADR-entiteiten ertoe aanzetten dergelijke 
informatie te verstrekken met 
gebruikmaking van Aanbeveling 
2010/304/EU van de Commissie inzake het 
gebruik van een geharmoniseerde methode 
voor de indeling en rapportage van 
consumentenklachten en -vragen.

(27) Om te verzekeren dat de ADR-
entiteiten naar behoren en doeltreffend 
functioneren, moet hierop nauwgezet 
toezicht worden gehouden. Voor dit doel 
dienen de lidstaten een bevoegde instantie 
aan te wijzen. Deze richtlijn verhindert 
niet dat lidstaten meer dan één bevoegde 
instantie aanwijzen in het geval van 
sectorspecifieke ADR-instanties. Wanneer 
zij meer dan één bevoegde instantie 
aanwijzen, moeten lidstaten bepalen welke 
van de bevoegde instanties als enig 
contactpunt voor de Commissie optreedt. 
De Commissie en de uit hoofde van deze 
richtlijn bevoegde instanties dienen een 
lijst van ADR-entiteiten die aan deze 
richtlijn beantwoorden, te publiceren en bij 
te werken. Bevoegde instanties kunnen de 
opname in de lijst van ADR-entiteiten die 
aan deze richtlijn beantwoorden, 
waaronder regionale en pan-Europese 
ADR-entiteiten, ongeacht hun wettelijke 
status, niet weigeren. Andere instanties, 
zoals ADR-entiteiten, 
consumentenverenigingen, 
brancheorganisaties en het netwerk van 
Europese consumentencentra, moeten deze 
lijst ook publiceren. Daarnaast dienen de 
bevoegde instanties regelmatig verslag uit 
te brengen over de ontwikkeling en het 
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functioneren van de ADR-entiteiten. De 
ADR-entiteiten dienen de bevoegde 
instanties de specifieke informatie te 
verstrekken waarop deze verslagen moeten 
worden gebaseerd. De lidstaten moeten de 
ADR-entiteiten ertoe aanzetten dergelijke 
informatie te verstrekken met 
gebruikmaking van Aanbeveling 
2010/304/EU van de Commissie inzake het 
gebruik van een geharmoniseerde methode 
voor de indeling en rapportage van 
consumentenklachten en -vragen.

Or. en

Amendement 212
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) De toekenning van een Europees 
kwaliteitsmerk aan ADR-entiteiten moet 
het vertrouwen van de Europese burgers 
in de kwaliteit van het ADR-systeem bij 
grensoverschrijdende transacties 
vergroten. De lidstaten dienen erop toe te 
zien dat een dergelijk keurmerk alleen 
wordt toegekend aan ADR-systemen die 
voldoen aan alle eisen die in deze richtlijn 
worden gesteld.

Or. en

Amendement 213
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) De toekenning van een Europees 
kwaliteitsmerk aan ADR-entiteiten moet 
het vertrouwen van de Europese burgers 
in de kwaliteit van het ADR-systeem 
vergroten, in het bijzonder wanneer zij 
aankopen doen over de grens. Een goed 
herkenbaar Europees kwaliteitsmerk, dat 
onder regelmatig toezicht staat van de 
lidstaten en de Europese Commissie, moet 
consumenten garanderen dat de 
betreffende ADR-entiteit voldoet aan de in 
deze richtlijn bepaalde kwaliteitscriteria.

Or. en

Amendement 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het is noodzakelijk dat de lidstaten 
sancties vaststellen voor inbreuken op de 
bepalingen van deze richtlijn inzake de 
voorlichting van consumenten door 
ondernemers en de door de ADR-entiteiten 
aan de bevoegde instanties te verstrekken 
informatie, en erop toezien dat deze 
worden toegepast. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

(28) Het is noodzakelijk dat de lidstaten 
sancties vaststellen voor inbreuken op de 
bepalingen van deze richtlijn inzake de 
voorlichting van consumenten door
ondernemers en de door de ADR-entiteiten 
aan de bevoegde instanties te verstrekken 
informatie, en erop toezien dat deze 
worden toegepast. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De sancties mogen pas worden 
opgelegd na eerder gegeven, maar zonder 
resultaat gebleven waarschuwingen.

Or. de

Motivering

Deze toevoeging dient ter voorkoming van een teveel aan bureaucratie en moet bevorderen 
dat eenvoudige geschillen vooraf worden opgelost.
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Amendement 215
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het is noodzakelijk dat de lidstaten 
sancties vaststellen voor inbreuken op de 
bepalingen van deze richtlijn inzake de 
voorlichting van consumenten door 
ondernemers en de door de ADR-entiteiten 
aan de bevoegde instanties te verstrekken 
informatie, en erop toezien dat deze 
worden toegepast. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

(28) Het is noodzakelijk dat de lidstaten 
sancties vaststellen voor inbreuken op de 
bepalingen van deze richtlijn inzake de 
voorlichting van consumenten door 
ondernemers en erop toezien dat deze 
worden toegepast. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement op artikel 17, lid 2, bepaalt dat ADR-aanbieders die niet 
langer voldoen aan de eisen van de richtlijn moeten worden verwijderd uit de lijst van ADR-
entiteiten. Het is derhalve onnodig om aanvullende sancties aan ADR-entiteiten op te leggen; 
deze zouden hen ervan kunnen weerhouden zich als entiteit op grond van de richtlijn te laten 
registreren.

Amendement 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Aangezien de doelstelling van de 
onderhavige richtlijn, namelijk bijdragen 
tot de goede werking van de interne markt
door het verzekeren van een hoog niveau 
van consumentenbescherming, niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt en derhalve beter door de 

(31) Aangezien de doelstelling van de 
onderhavige richtlijn, namelijk bijdragen 
door het bereiken van een hoog niveau van 
bescherming van de consument, tot een 
goede werking van de interne markt, niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt en derhalve beter door de 
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Unie kan worden bereikt, kan de Unie 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel 
maatregelen treffen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan wat nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

Unie kan worden bereikt, kan de Unie 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel 
maatregelen treffen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan wat nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

Or. fr

Amendement 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen 
tot het functioneren van de interne markt 
en tot de verwezenlijking van een hoog 
niveau van consumentenbescherming
door te verzekeren dat geschillen tussen 
consumenten en ondernemers kunnen 
worden voorgelegd aan entiteiten die 
onpartijdige, transparante, doeltreffende en
billijke procedures voor alternatieve 
geschillenbeslechting aanbieden.

Het doel van deze richtlijn is bij te dragen,
door een hoog niveau van 
consumentenbescherming te 
verwezenlijken, tot het goede functioneren 
van de interne markt door te verzekeren dat
wanneer zich geschillen voordoen tussen 
consumenten en ondernemers als gevolg 
van de verkoop van goederen of de 
verrichting van diensten, consumenten 
een klacht kunnen voorleggen aan
entiteiten die onpartijdige,onafhankelijke 
transparante, doeltreffende en billijke 
procedures voor alternatieve 
geschillenbeslechting aanbieden.

Or. fr

Amendement 218
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen 
tot het functioneren van de interne markt 
en tot de verwezenlijking van een hoog
niveau van consumentenbescherming door 
te verzekeren dat geschillen tussen 
consumenten en ondernemers kunnen 
worden voorgelegd aan entiteiten die 
onpartijdige, transparante, doeltreffende en 
billijke procedures voor alternatieve 
geschillenbeslechting aanbieden.

Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen 
tot het functioneren van de interne markt 
en tot de verwezenlijking van een hoog 
niveau van consumentenbescherming door 
te verzekeren dat consumenten en 
ondernemers in geval van geschillen op 
vrijwillige basis entiteiten kunnen 
inschakelen die onpartijdige, 
onafhankelijke, transparante, snelle,
doeltreffende en billijke procedures voor 
alternatieve geschillenbeslechting 
aanbieden.

Or. de

Amendement 219
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen 
tot het functioneren van de interne markt 
en tot de verwezenlijking van een hoog 
niveau van consumentenbescherming door 
te verzekeren dat geschillen tussen 
consumenten en ondernemers kunnen 
worden voorgelegd aan entiteiten die 
onpartijdige, transparante, doeltreffende en 
billijke procedures voor alternatieve 
geschillenbeslechting aanbieden.

1. Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen 
tot de verwezenlijking van een hoog niveau 
van consumentenbescherming bij 
grensoverschrijdende transacties en 
daarmee tot het goed functioneren van de 
interne markt door te bevorderen dat in 
geval van grensoverschrijdende 
transacties klachten tegen ondernemers 
door consumenten op vrijwillige basis 
kunnen worden voorgelegd aan 
onpartijdige en transparante ADR-
entiteiten die snelle, doeltreffende en 
billijke procedures voor alternatieve 
geschillenbeslechting aanbieden.
2. Deze richtlijn heeft niet tot doel te 
verhinderen dat de lidstaten regels 
vaststellen of in stand houden die verder 
gaan dan de bepalingen van deze richtlijn.
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Or. en

Amendement 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen 
tot het functioneren van de interne markt 
en tot de verwezenlijking van een hoog 
niveau van consumentenbescherming door 
te verzekeren dat geschillen tussen 
consumenten en ondernemers kunnen 
worden voorgelegd aan entiteiten die 
onpartijdige, transparante, doeltreffende en 
billijke procedures voor alternatieve 
geschillenbeslechting aanbieden.

Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen 
tot het functioneren van de interne markt 
en tot de verwezenlijking van een hoog 
niveau van consumentenbescherming door 
te verzekeren dat geschillen tussen 
consumenten en ondernemers, alvorens 
zich tot de gewone rechtspraak te wenden,
worden voorgelegd aan entiteiten die 
onpartijdige, transparante, doeltreffende en 
billijke procedures voor alternatieve 
geschillenbeslechting aanbieden.

Or. it

Motivering

In samenhang met de positieve ervaringen van sommige lidstaten zou een efficiënt stelsel voor 
alternatieve geschillenbeslechting gebaseerd moeten zijn op de verplichting eerst een 
verzoeningspoging te starten alvorens zich tot de gewone rechtspraak te kunnen wenden.

Amendement 221
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen 
tot het functioneren van de interne markt 
en tot de verwezenlijking van een hoog 
niveau van consumentenbescherming door 
te verzekeren dat geschillen tussen 
consumenten en ondernemers kunnen 
worden voorgelegd aan entiteiten die 

Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen 
tot het functioneren van de interne markt 
en tot de verwezenlijking van een hoog 
niveau van consumentenbescherming door 
te verzekeren dat geschillen tussen 
consumenten en ondernemers kunnen 
worden voorgelegd aan entiteiten die 
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onpartijdige, transparante, doeltreffende en 
billijke procedures voor alternatieve 
geschillenbeslechting aanbieden.

onpartijdige, transparante, doeltreffende en 
billijke procedures voor alternatieve 
geschillenbeslechting aanbieden, in het 
besef dat ADR vrijwillig blijft en dat 
succesvolle beslechting van geschillen 
afhankelijk blijft van de bereidheid van 
partijen om ermee in te stemmen zich te 
verbinden aan ADR.

Or. en

Motivering

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Amendement 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
procedures voor de buitengerechtelijke 
beslechting van contractuele geschillen die 
voortvloeien uit de verkoop van goederen 
of verrichting van diensten door een in de 
Unie gevestigde ondernemer aan of ten 
behoeve van een in de Unie woonachtige 
consument, door tussenkomst van een 
geschillenbeslechtingsentiteit die een 
oplossing voorstelt of oplegt, of die 
partijen bijeenbrengt teneinde een 
minnelijke schikking te vergemakkelijken 
(hierna "de ADR-procedures" genoemd).

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
procedures voor de buitengerechtelijke 
beslechting van binnenlandse en 
grensoverschrijdende contractuele 
geschillen die voortvloeien uit de verkoop 
van goederen of verrichting van diensten 
door een in de Unie gevestigde ondernemer 
aan of ten behoeve van een in de Unie 
woonachtige consument, door tussenkomst 
van een geschillenbeslechtingsentiteit die 
een oplossing voorstelt of oplegt, of die 
partijen bijeenbrengt teneinde een 
minnelijke schikking te vergemakkelijken 
(hierna "de ADR-procedures" genoemd), 
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wanneer de consument eerder geen 
genoegdoening van de ondernemer heeft 
gekregen.

Or. fr

Amendement 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
procedures voor de buitengerechtelijke 
beslechting van contractuele geschillen die 
voortvloeien uit de verkoop van goederen 
of verrichting van diensten door een in de 
Unie gevestigde ondernemer aan of ten 
behoeve van een in de Unie woonachtige 
consument, door tussenkomst van een 
geschillenbeslechtingsentiteit die een 
oplossing voorstelt of oplegt, of die 
partijen bijeenbrengt teneinde een 
minnelijke schikking te vergemakkelijken 
(hierna "de ADR-procedures" genoemd).

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
procedures voor de buitengerechtelijke 
beslechting van contractuele geschillen die 
voortvloeien uit de verkoop van goederen 
of verrichting van diensten door een in de 
Unie gevestigde ondernemer aan of ten 
behoeve van een in de Unie woonachtige 
consument, door tussenkomst van een 
geschillenbeslechtingsentiteit die een 
oplossing voorstelt of die partijen 
bijeenbrengt teneinde een minnelijke 
schikking te vergemakkelijken (hierna "de 
ADR-procedures" genoemd).

Or. de

Amendement 224
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
procedures voor buitengerechtelijke 
beslechting van contractuele geschillen die 
ontstaan bij de verkoop van waren en de 
levering van diensten door een handelaar 
die in de Unie is gevestigd, aan een 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
procedures voor buitengerechtelijke 
beslechting van contractuele geschillen die 
ontstaan bij de verkoop van waren en de 
levering van diensten door een handelaar 
die in de Unie is gevestigd, aan een 
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consument die in de Unie woont, door 
tussenkomst van een 
geschilbeslechtingsinstantie die een 
oplossing voorstelt of oplegt of die de 
partijen bijeenbrengt om een minnelijke 
schikking te treffen, hierna "ATB-
procedures" genoemd.

consument die in de Unie woont, door 
tussenkomst van een 
geschilbeslechtingsinstantie die een 
oplossing voorstelt of oplegt of die de 
partijen bijeenbrengt om een minnelijke 
schikking te treffen, hierna "ATB-
procedures" genoemd. De lidstaten kunnen 
besluiten dat uitspraken die zijn gedaan 
door hun nationale ATB-instanties 
bindend zijn voor de handelaar, tenzij een 
van de partijen het geschil door een 
rechtbank wil laten beslechten.

Or. da

Amendement 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
procedures voor de buitengerechtelijke 
beslechting van contractuele geschillen die 
voortvloeien uit de verkoop van goederen 
of verrichting van diensten door een in de 
Unie gevestigde ondernemer aan of ten 
behoeve van een in de Unie woonachtige 
consument, door tussenkomst van een 
geschillenbeslechtingsentiteit die een 
oplossing voorstelt of oplegt, of die 
partijen bijeenbrengt teneinde een 
minnelijke schikking te vergemakkelijken 
(hierna "de ADR-procedures" genoemd).

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
procedures voor de buitengerechtelijke 
beslechting van contractuele geschillen die 
voortvloeien uit de verkoop van goederen 
of verrichting van diensten door een in de 
Unie gevestigde ondernemer aan of ten 
behoeve van een in de Unie woonachtige 
consument, door tussenkomst van een 
geschillenbeslechtingsentiteit die een 
oplossing voorstelt of oplegt, of die 
partijen bijeenbrengt teneinde een 
minnelijke schikking te vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 226
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een overeenkomst tussen een consument 
en een ondernemer om klachten voor te 
leggen aan een ADR-entiteit kan niet 
bindend zijn voor de consument indien zij 
is gesloten vóór het ontstaan van het 
geschil en indien zij de consument het 
recht ontzegt een rechtszaak aan te 
spannen ter beslechting van het geschil. 
In het geval van ADR-entiteiten die 
oplossingen opleggen, kunnen 
oplossingen voor partijen slechts bindend 
zijn indien partijen vooraf zijn ingelicht 
over de bindende aard en daarmee hebben 
ingestemd. Deze bepaling is niet van 
toepassing wanneer oplossingen volgens 
nationale regels bindend zijn voor de 
ondernemer.

Or. en

Amendement 227
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De richtlijn is ook van toepassing op 
ADR-entiteiten die zijn opgericht door 
nationale verenigingen of groepen van 
bedrijven en die een andere wettelijke 
entiteit vormen dan een individuele 
ondernemer.

Or. en

Motivering

Als de werkingssfeer van de richtlijn niet duidelijk wordt gedefinieerd, leidt dat onvermijdelijk 
tot divergentie in de omzetting en tenuitvoerlegging ervan, wat contraproductief is voor alle 
partijen.
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Amendement 228
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij 
de met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst 
van de ondernemer zijn;

Schrappen

Or. en

Motivering

Zolang zij zich houden aan de kwaliteitscriteria in deze richtlijn, is er geen reden om interne 
ADR-regelingen uit te sluiten, die daardoor tweederangs ADR zouden worden en uiteindelijk 
zouden verdwijnen, met alle negatieve gevolgen van dien voor het bereik van ADR.

Amendement 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de 
met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst van 
de ondernemer zijn;

a) procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de 
met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst van 
een van de partijen zijn en niet aan de 
criteria van hoofdstuk II van deze 
richtlijn voldoen;

Or. de

Amendement 230
Robert Rochefort
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de 
met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst van 
de ondernemer zijn;

a) procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de 
met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst zijn
van of betaald worden door de ondernemer 
of een ondernemersorganisatie, op 
voorwaarde dat hun functioneren voldoet 
aan de in hoofdstuk II van deze richtlijn 
vastgestelde vereisten, maar ook op 
voorwaarde dat deze natuurlijke personen 
de specifieke voorwaarden eerbiedigen die 
in artikel 6, lid 2 bis van deze richtlijn 
worden vermeld;

Or. fr

Amendement 231
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de 
met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst van 
de ondernemer zijn;

a) procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de 
met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst van 
de ondernemer zijn, tenzij deze entiteiten 
voldoen aan de algemene eisen van 
hoofdstuk II overeenkomstig artikel 17 en 
als de volgende aanvullende voorwaarden 
zijn vervuld:
- de met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen zijn hiërarchisch 
onafhankelijk van de ondernemer en niet 
onderworpen aan diens aanwijzingen;
- de vergoeding van de met de 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
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personen is niet afhankelijk van de 
uitkomst van de 
geschillenbeslechtingsprocedure;
- de met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen hebben niet voor de 
ondernemer in kwestie gewerkt gedurende 
de drie jaar voorafgaande aan het 
bekleden van die positie;
- de geschillenbeslechtingsentiteit wordt 
door de bevoegde instantie van de lidstaat 
waar zij is gevestigd onderworpen aan een 
jaarlijkse evaluatie ten aanzien van de 
naleving van de in deze richtlijn 
uiteengezette beginselen;

Or. en

Motivering

Bemiddeling door ondernemers of interne bemiddeling mag niet worden uitgesloten, omdat 
deze vorm van bemiddeling een belangrijk onderdeel van de alternatieve mechanismen voor 
geschillenbeslechting is. In Aanbeveling 98/257/EG werd dit type bemiddeling niet uitgesloten 
mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Bemiddeling "in huis" kan waarde toevoegen 
aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, omdat zij technische (veld)kennis waarborgt en 
de ontwikkeling van indirecte bemiddeling mogelijk maakt, die waardevol is voor beide 
partijen.

Amendement 232
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de 
met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst van 
de ondernemer zijn;

a) procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de 
met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst van 
de ondernemer zijn, tenzij volledig wordt 
voldaan aan de specifieke vereisten van 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Or. en
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Motivering

Gegeven de aanwezigheid in de EU van goed werkende en doelmatige ADR-regelingen 
waarbij de verantwoordelijke natuurlijke persoon exclusief in dienst is van de ondernemer en 
het duidelijke oogmerk om met deze richtlijn voort te bouwen op bestaande ADR-entiteiten, is 
het gepast om de werkingssfeer van dergelijke ADR-regelingen uit te breiden op voorwaarde 
dat zij voldoen aan in de richtlijn op te nemen criteria van onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid.

Amendement 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de verkoop van goederen of de 
verrichting van diensten die als diensten 
van algemeen economisch belang 
aangemerkt worden.

Or. de

Amendement 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) geschillen tussen ondernemers;

Or. fr

Amendement 235
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) klachten die door de ondernemer 
tegen een consument zijn ingediend;

Or. en

Motivering

Een aanzienlijk aantal aanbieders van ADR is opgericht als tegenwicht voor de 
onevenwichtige machtsverhouding tussen consumenten en ondernemers. Het zou ongepast 
zijn dergelijke organen voor te schrijven om klachten van bedrijven tegen consumenten in 
behandeling te nemen.

Amendement 236
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) klachten waarvoor een consument 
nog niet heeft getracht een minnelijke 
schikking met de ondernemer te bereiken;

Or. en

Motivering

Een consument moet altijd eerst proberen een geschil met een ondernemer minnelijk te 
schikken alvorens zijn toevlucht tot ADR te nemen. Dit beperkt de kosten voor ADR-entiteiten 
en levert betere uitkomsten op.

Amendement 237
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) klachten die voortvloeien uit een 
verkoop van goederen of verrichting van 
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diensten die minder dan 24 maanden na 
bekendmaking in het Publicatieblad is 
overeengekomen;

Or. en

Motivering

De toepassing van deze richtlijn moet worden beperkt tot geschillen die ontstaan na de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Amendement 238
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter d quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quinquies) gezondheidszorg die door 
professionele zorgverleners aan patiënten 
wordt geboden om hun 
gezondheidstoestand te beoordelen, 
handhaven of herstellen, met inbegrip van 
het voorschrijven, toedienen en 
verstrekken van medicinale producten en 
medische hulpmiddelen;

Or. en

Motivering

Het is niet gepast om deze sectoren op dezelfde manier te behandelen als "winkelen" en 
daarom moeten zij uitgesloten worden van de richtlijn.

Amendement 239
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter d sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d sexies) aanbieders van voortgezet of 
hoger onderwijs die in aanmerking komen 
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voor overheidsfinanciering of van wie het 
curriculum is aangewezen voor 
studiefinanciering van staatswege;

Or. en

Motivering

Het is niet gepast om deze sectoren op dezelfde manier te behandelen als "winkelen" en 
daarom moeten zij uitgesloten worden van de richtlijn.

Amendement 240
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn verbiedt de lidstaten 
niet regels in te voeren of te handhaven 
die verder gaan dan wat is voorzien in 
deze richtlijn.

Or. en

Amendement 241
Silvia Costa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
door de ADR-entiteit genomen beslissing 
uitsluitend bindend is voor de partijen 
indien het bindend karakter ervan tevoren 
bekend is en uitdrukkelijk is aanvaard. De 
lidstaten zien erop toe dat de 
overeenkomsten tussen consumenten en 
ondernemers inzake het voorleggen van 
klachten aan een ADR-entiteit de 
consument niet het recht mogen 
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ontnemen zich voor de behandeling van 
het geschil tot een rechtbank te wenden. 
Deze richtlijn stelt een geharmoniseerde 
minimumnorm vast voor procedures van 
alternatieve geschillenbeslechting 
teneinde te waarborgen dat consumenten 
te allen tijde toegang hebben tot 
transparante, doeltreffende en billijke 
verhaalmechanismen van goede kwaliteit 
in iedere economische en commerciële 
sector voor alle goederen en diensten 
binnen de interne markt ongeacht de 
woonplaats van de consument en de 
ondernemer binnen het grondgebied van 
de EU. De lidstaten kunnen op het door 
deze richtlijn bestreken gebied strengere 
voorschriften vaststellen of handhaven, 
voor zover deze verenigbaar zijn met het 
VWEU, om zo een hoger niveau van 
consumentenbescherming te verzekeren.

Or. it

Amendement 242
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 5, lid 1, van deze richtlijn heeft 
voorrang op de in de bijlage genoemde 
bepalingen.

2. Als een bepaling van deze richtlijn 
strijdig is met een bepaling van andere 
Uniewetgeving die betrekking heeft op 
specifieke sectoren, heeft de bepaling van 
de andere Uniewetgeving voorrang en is 
zij van toepassing op die specifieke 
sectoren. Als de bepaling echter is gericht 
op bevordering van de oprichting van 
ADR-entiteiten in een specifieke sector, 
zijn de relevante bepalingen van deze 
richtlijn met voorrang van toepassing.

Or. en
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Motivering

De eis om niveaus van consumentenbescherming in verschillende Uniewetgeving te 
vergelijken is moeilijk uitvoerbaar. Bovendien moet deze richtlijn voorrang hebben op 
specifieke bepalingen van andere Uniewetgeving, niet op die wetgeving als geheel.

Amendement 243
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn heeft enkel voorrang op 
in sectorspecifieke Uniewetgeving vervatte 
dwingende bepalingen met betrekking tot 
alternatieve geschillenbeslechting voor 
zover die bepalingen niet ten minste een 
gelijkwaardig niveau van 
consumentenbescherming garanderen.

Schrappen

Or. en

Amendement 244
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "consument": elke natuurlijke persoon 
die niet handelt in het kader van zijn 
beroep

a) "consument": elke natuurlijke persoon 
die niet handelt in het kader van zijn 
beroep, en elke natuurlijke persoon die 
een overeenkomst sluit, deels in en deels 
niet in het kader van zijn beroep 
(overeenkomsten met een dubbel 
oogmerk), waarbij het beroepsmatige 
oogmerk zo is beperkt dat het geen 
dominerende rol speelt in de totale 
voorziening

Or. da
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Amendement 245
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) wordt verstaan onder "contractueel 
geschil": een geschil dat voortvloeit uit de 
verkoop van goederen of verrichting van 
diensten en door de klant en de 
ondernemer en/of dienstverlener niet 
bilateraal kan worden opgelost.

Or. de

Amendement 246
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) wordt verstaan onder "ADR-
procedure": een procedure als bedoeld in 
artikel 2 die voldoet aan de in deze 
richtlijn gestelde eisen en wordt 
uitgevoerd door een ADR-entiteit;

Or. en

Motivering

Het is van belang om duidelijk te maken dat deze richtlijn alleen geldt voor ADR-procedures 
die worden uitgevoerd door ADR-aanbieders die ervoor hebben gekozen ADR-entiteiten op 
grond van deze richtlijn te zijn.

Amendement 247
Ashley Fox
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) wordt verstaan onder "contractueel 
geschil": een geschil waarover de klant 
en de ondernemer het bilateraal niet eens 
kunnen worden. Een contractueel geschil 
manifesteert zich pas als zodanig wanneer 
de ondernemer de gelegenheid heeft 
gehad om de klacht billijk en prompt af te 
handelen;

Or. en

Amendement 248
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wordt verstaan onder "ADR-entiteit": 
een entiteit, ongeacht de benaming, die op 
duurzame basis is opgericht en de 
beslechting van een geschil via een ADR-
procedure aanbiedt;

e) wordt verstaan onder "ADR-entiteit": 
een entiteit, ongeacht de benaming, die op 
duurzame basis is opgericht en de 
beslechting van een geschil via een ADR-
procedure aanbiedt en is aangemeld 
overeenkomstig artikel 17, lid 2;

Or. en

Amendement 249
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wordt verstaan onder "ADR-entiteit": 
een entiteit, ongeacht de benaming, die op 
duurzame basis is opgericht en de 

e) wordt verstaan onder "ADR-entiteit": 
een entiteit, ongeacht de benaming, die op 
duurzame basis is opgericht, de beslechting 
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beslechting van een geschil via een ADR-
procedure aanbiedt;

van een geschil via een ADR-procedure 
aanbiedt en bij de Europese Commissie is 
aangemeld overeenkomstig artikel 17, lid 
2, van deze richtlijn;

Or. en

Motivering

Alle ADR-entiteiten die voldoen aan de criteria van de voorgestelde richtlijn moeten door de 
bevoegde nationale instantie worden aangemeld bij de Europee Commissie op grond van 
artikel 17, lid 2, van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 250
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
geschillen waarop deze richtlijn van 
toepassing is, kunnen worden voorgelegd 
aan een ADR-entiteit die voldoet aan de in 
deze richtlijn gestelde voorwaarden.

1. De lidstaten vergemakkelijken de 
toegang van consumenten tot de ADR-
procedures en zien erop toe dat de 
geschillen waarop deze richtlijn van 
toepassing is, kunnen worden voorgelegd 
aan een ADR-entiteit die voldoet aan de in 
deze richtlijn gestelde voorwaarden, 
wanneer de consument eerder geen 
genoegdoening van de ondernemer heeft 
gekregen.

Or. fr

Amendement 251
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
geschillen waarop deze richtlijn van 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
geschillen waarop deze richtlijn van 
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toepassing is, kunnen worden voorgelegd 
aan een ADR-entiteit die voldoet aan de in 
deze richtlijn gestelde voorwaarden.

toepassing is en waarbij een op hun 
grondgebied gevestigde ondernemer is 
betrokken, kunnen worden voorgelegd aan 
een ADR-entiteit die voldoet aan de in 
deze richtlijn gestelde voorwaarden.

Or. en

Motivering

Om onnodige dubbeling te voorkomen, zouden de lidstaten er alleen op moeten toezien dat 
ADR beschikbaar is voor geschillen waarbij op hun grondgebied gevestigde ondernemers 
betrokken zijn.

Amendement 252
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de
geschillen waarop deze richtlijn van 
toepassing is, kunnen worden voorgelegd 
aan een ADR-entiteit die voldoet aan de in 
deze richtlijn gestelde voorwaarden.

1. De lidstaten bevorderen dat 
consumenten toegang hebben tot ADR-
procedures en dat de geschillen waarop 
deze richtlijn van toepassing is, kunnen 
worden voorgelegd aan ADR-entiteiten die 
voldoen aan de in deze richtlijn 
vastgestelde kwaliteitscriteria als de 
ondernemer en de consument het 
daarover eens zijn.

Or. en

Amendement 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
geschillen waarop deze richtlijn van 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
geschillen waarop deze richtlijn van 
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toepassing is, kunnen worden voorgelegd 
aan een ADR-entiteit die voldoet aan de in 
deze richtlijn gestelde voorwaarden.

toepassing is, worden voorgelegd aan een 
ADR-entiteit die voldoet aan de in deze 
richtlijn gestelde voorwaarden.

Or. it

Motivering

In samenhang met de positieve ervaringen van sommige lidstaten zou een efficiënt stelsel voor 
alternatieve geschillenbeslechting gebaseerd moeten zijn op de verplichting eerst een 
verzoeningspoging te starten alvorens zich tot de gewone rechtspraak te kunnen wenden.

Amendement 254
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
geschillen waarop deze richtlijn van 
toepassing is, kunnen worden voorgelegd 
aan een ADR-entiteit die voldoet aan de in 
deze richtlijn gestelde voorwaarden.

1. De lidstaten bevorderen dat
consumenten toegang hebben tot ADR-
procedures en zien erop toe dat de 
geschillen waarop deze richtlijn van 
toepassing is, kunnen worden voorgelegd 
aan ADR-entiteiten die voldoen aan de in 
deze richtlijn vastgestelde 
kwaliteitscriteria als de ondernemer en de 
consument het daarover eens zijn.

Or. en

Amendement 255
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de
geschillen waarop deze richtlijn van 
toepassing is, kunnen worden voorgelegd 
aan een ADR-entiteit die voldoet aan de in 

1. De lidstaten bevorderen dat de 
geschillen waarop deze richtlijn van 
toepassing is, kunnen worden voorgelegd 
aan een ADR-entiteit die voldoet aan de in 
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deze richtlijn gestelde voorwaarden. deze richtlijn gestelde voorwaarden, in het 
besef dat ADR vrijwillig blijft en dat 
succesvolle beslechting van geschillen 
afhankelijk blijft van de bereidheid van 
partijen om ermee in te stemmen zich te 
verbinden aan ADR.

Or. en

Motivering

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Amendement 256
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
entiteiten:

2. De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
entiteiten in verband met geschillen 
waarop deze richtlijn van toepassing is:

Or. en

Amendement 257
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) over een website beschikken waarop 
partijen online een klacht kunnen indienen;

a) over een website beschikken waarop 
partijen online een verzoek om alternatieve 
geschillenbeslechting kunnen indienen;

Or. de

Amendement 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) over een website beschikken waarop 
partijen online een klacht kunnen indienen;

a) een website beheren en actueel houden 
waarop partijen gemakkelijk toegang 
kunnen krijgen tot informatie over ADR-
procedures en waarop consumenten 
online een klacht kunnen indienen of die 
hun een adres geeft waarnaar zij hun 
klacht en de noodzakelijke motivering 
kunnen sturen;

Or. fr

Amendement 259
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de consument laten weten dat 
voorafgaand rechtstreeks contact met de 
ondernemer nodig kan zijn vóór de 
inleiding van een procedure voor een 
ADR-entiteit om de doeltreffendheid van 
de procedure te waarborgen en te 
vermijden dat ADR-entiteiten worden 
overspoeld met klachten die binnen een 
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redelijke termijn kunnen worden 
afgehandeld door de klantenservice van 
de ondernemer, als die bestaat;

Or. en

Motivering

ADR-entiteiten mogen niet verworden tot plaatsvervangers van de klantenservice. Klanten 
moeten eerst contact opnemen met de klantenservice van de ondernemer (als die bestaat) 
alvorens een procedure te starten bij een ADR-entiteit, om te voorkomen dat laatstgenoemde 
overbelast raakt en de doeltreffendheid en snelheid van de hele procedure worden aangetast.

Amendement 260
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) over voldoende middelen 
beschikken (aangepaste menselijke, 
materiële en financiële middelen) 

Or. fr

Amendement 261
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) partijen in staat stellen langs 
elektronische weg informatie met hen uit te 
wisselen;

b) partijen in staat stellen langs 
elektronische weg of per post informatie 
met hen uit te wisselen;

Or. fr
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Amendement 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zowel binnenlandse als
grensoverschrijdende geschillen in 
behandeling nemen, met inbegrip van 
geschillen waarop Verordening (EU) nr. 
[Publicatiebureau: voeg referentienummer 
in] van het Europees Parlement en de Raad 
van [Publicatiebureau: voeg datum van 
vaststelling in] betreffende 
onlinebeslechting van 
consumentengeschillen (Verordening ODR 
consumenten) van toepassing is; en

c) grensoverschrijdende geschillen in 
behandeling nemen, met inbegrip van 
geschillen waarop Verordening (EU) nr. 
[Publicatiebureau: voeg referentienummer 
in] van het Europees Parlement en de Raad 
van [Publicatiebureau: voeg datum van 
vaststelling in] betreffende 
onlinebeslechting van 
consumentengeschillen (Verordening ODR 
consumenten) van toepassing is; en

Or. en

Amendement 263
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bij de behandeling van geschillen 
waarop deze richtlijn van toepassing is, de 
nodige maatregelen nemen om ervoor te 
zorgen dat de verwerking van 
persoonsgegevens in overeenstemming is 
met de voorschriften inzake de 
bescherming van persoonsgegevens die 
zijn vastgelegd in de nationale wetgeving 
tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG.

d) de nodige maatregelen nemen om ervoor 
te zorgen dat de verwerking van 
persoonsgegevens in overeenstemming is 
met de voorschriften inzake de 
bescherming van persoonsgegevens die 
zijn vastgelegd in de nationale wetgeving 
tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG, 
waarin de ADR-entiteit is gedefinieerd.

Or. en

Amendement 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een ADR-entiteit kan niet weigeren 
een geschil te behandelen zonder partijen 
op passende wijze en binnen 14 
kalenderdagen na ontvangst van het 
verzoek om alternatieve 
geschillenbeslechting in te lichten over de
gronden van de weigering.

Or. de

Amendement 265
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen een termijn 
vaststellen waarbinnen de consument een 
klacht kan indienen bij een ADR-entiteit, 
of bij de ondernemer als zulks een 
voorwaarde is voor de ADR-procedure, 
die niet korter is dan de in de wetgeving 
van de lidstaat bepaalde termijn 
waarbinnen partijen een gerechtelijke 
procedure kunnen inleiden.

Or. en

Amendement 266
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen een termijn 
stellen waarbinnen de consument een 
klacht kan indienen bij een ADR-entiteit. 
Deze mag niet korter zijn dan de termijn -
in zoverre die überhaupt bestaat -
krachtens de wetgeving van de lidstaat in 
kwestie waarbinnen partijen een 
rechtszaak kunnen aanspannen.
De termijn waarbinnen de consument een 
klacht kan indienen bij een ADR-entiteit 
mag in geen geval korter zijn dan één jaar 
vanaf de dag waarop de consument een 
klacht bij de ondernemer indient.

Or. el

Motivering

De lidstaten kunnen tijdslimieten stellen voor het indienen van klachten in het kader van de 
ADR-procedure, zodat de consument de mogelijkheid tot uitoefening van zijn wettelijke 
rechten niet wordt ontnomen. Desalniettemin dient de Richtlijn, als veiligheidsklep voor de 
consumenten, te voorzien in een minimale termijn voor het indienen van klachten bij een 
ADR-entiteit van één jaar vanaf het moment waarop de consument een klacht bij de 
ondernemer indient, in het geval dat in de wetgeving van bepaalde lidstaten een kortere 
termijn is voorzien.

Amendement 267
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen aan hun verplichting 
krachtens lid 1 voldoen door te voorzien in 
de oprichting van een ADR-entiteit die 
fungeert als vangnet voor de behandeling 
van de in lid 1 genoemde geschillen voor 
de beslechting waarvan geen bestaande 
ADR-entiteit bevoegd is.

3. De lidstaten kunnen aan hun verplichting 
krachtens lid 1 voldoen door een ADR-
entiteit op te richten die fungeert als 
vangnet voor de behandeling van de in lid 
1 genoemde geschillen voor de beslechting 
waarvan geen bestaande ADR-entiteit 
bevoegd is.

Or. en
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Amendement 268
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen aan hun verplichting 
krachtens lid 1 voldoen door te voorzien in 
de oprichting van een ADR-entiteit die 
fungeert als vangnet voor de behandeling 
van de in lid 1 genoemde geschillen voor 
de beslechting waarvan geen bestaande 
ADR-entiteit bevoegd is.

3. De lidstaten kunnen aan hun verplichting 
krachtens lid 1 voldoen door te voorzien in 
de oprichting van een ADR-entiteit die 
fungeert als vangnet voor de behandeling 
van de in lid 1 genoemde geschillen voor 
de beslechting waarvan geen bestaande 
ADR-entiteit bevoegd is. De lidstaten 
kunnen ook aan deze verplichting voldoen 
door gebruik te maken van 
sectorspecifieke ADR-entiteiten die zijn 
gevestigd in een andere lidstaat.

Or. en

Motivering

Voor het goed functioneren van de alternatieve (online)geschillenbeslechting moet een 
maximale dekking van de ADR-entiteiten in alle sectoren worden gewaarborgd. Dit kan 
worden gerealiseerd op Europees niveau. Het is niet noodzakelijk dat alle lidstaten 
sectorspecifieke ADR-entiteiten oprichten.

Amendement 269
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Consumenten kunnen hun klacht 
pas indienen voor ADR nadat zij deze 
klacht eerst hebben ingediend bij de 
ondernemer.

Or. en
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Motivering

In het Commissievoorstel wordt de consument niet verplicht eerst te proberen over zijn klacht 
tot een vergelijk met de ondernemer te komen alvorens het geschil aan te melden voor ADR. 
Een dergelijke verplichting is wenselijk en bovendien noodzakelijk om te voorkomen dat de 
ADR-entiteiten overbelast raken.

Amendement 270
Sandra Kalniete

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen 
procedurevoorschriften invoeren of in 
stand houden om ADR-entiteiten 
doeltreffend te laten werken, bijvoorbeeld 
ten aanzien van financiële drempels 
waaronder de richtlijn niet van toepassing 
is de termijn waarbinnen de consument 
een klacht bij een ADR-entiteit kan 
indienen. Dergelijke 
procedurevoorschriften mogen de 
toegankelijkheid van de ADR-procedures 
voor consumenten niet merkbaar 
aantasten.

Or. en

Amendement 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen de ADR-
entiteiten de mogelijkheid verschaffen 
regels in te voeren op basis waarvan zij de 
bemiddeling bij een geschil kunnen 
weigeren, indien de consument geen 
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rechtstreeks contact met de handelaar 
heeft gelegd voor het oplossen van het 
geschil, voordat hij zich tot de ADR-
entiteit wendde, als de klacht ongegrond 
is, als er voor het geschil reeds een 
procedure is opgestart bij een andere 
ADR-entititeit of bij een rechtbank, of als 
de afwikkeling van een dergelijke 
procedure op andere wijze de effectiviteit 
van de ADR-entiteit sterk zou schaden. 
Deze regels mogen het gebruik van de 
ADR-procedures zelfs bij 
grensoverschrijdende geschillen niet op 
aanzienlijke wijze bemoeilijken voor de 
consument.

Or. hu

Amendement 272
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen 
procedurevoorschriften invoeren of in 
stand houden, of de ADR-entiteiten 
toestaan procedurevoorschriften in te 
voeren of in stand te houden, op grond 
waarvan ADR-entiteiten de behandeling 
van een bepaald geschil kunnen weigeren. 
Dergelijke procedurevoorschriften mogen 
de toegankelijkheid van de ADR-
procedures voor consumenten niet 
ongerechtvaardigd aantasten.

Or. en

Motivering

All ADR providers have rules under which they are able to dismiss a dispute. It is important 
to recognise that these rules exist. It is also important not to try to harmonise these rules –
there are often good reasons why they are different in different sectors. Furthermore, if an 
ADR entity has reasonably decided that a specific dispute is not suitable for ADR then it 
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seems unreasonable to expect a different ADR entity to be willing to seek to resolve that 
dispute.

Amendement 273
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen de ADR-
entiteiten in staat stellen procedurele 
regels in te voeren en te handhaven 
waarmee zij kunnen weigeren een bepaald 
geschil te behandelen indien de 
consument geen contact heeft opgenomen 
met de ondernemer om het geschil vooraf 
te beslechten, indien de klacht lasterlijk is 
en indien de klacht al behandeld is door 
een andere ADR-entiteit of door een 
gerecht. Dergelijke procedureregels 
mogen de toegang van consumenten tot 
ADR-procedures niet duidelijk 
belemmeren, ook niet bij 
grensoverschrijdende geschillen.

Or. fr

Amendement 274
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Wanneer een ADR-entiteit op grond 
van de in lid 4 bedoelde 
procedurevoorschriften een aan haar 
voorgelegd geschil niet in behandeling 
kan nemen, is de lidstaat niet verplicht 
erop toe te zien dat de consument het 
geschil aan een andere ADR-entiteit kan 
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voorleggen.

Or. en

Amendement 275
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deskundigheid en onpartijdigheid Deskundigheid, onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid

Or. fr

Amendement 276
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deskundigheid en onpartijdigheid Deskundigheid, onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid

Or. en

Motivering

Het beginsel van onafhankelijkheid is te onderscheiden van onpartijdigheid en vergroot de 
geloofwaardigheid van ADR-regelingen doordat de nodige extra eisen worden gesteld met 
betrekking tot de met dergelijke regelingen belaste natuurlijke personen, die met name van 
toepassing zijn in gevallen waarin dergelijke natuurlijke personen exclusief in dienst zijn van 
de ondernemer.

Amendement 277
Robert Rochefort
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de met de 
alternatieve geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen over de noodzakelijke 
deskundigheid beschikken en onpartijdig 
zijn. Dit moet worden gewaarborgd door 
ervoor te zorgen dat zij:

1. De lidstaten zien erop toe dat de met de 
alternatieve geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen over de noodzakelijke 
deskundigheid beschikken en 
onafhankelijk en onpartijdig zijn. Dit moet 
worden gewaarborgd door ervoor te zorgen 
dat zij:

Or. fr

Amendement 278
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de met de 
alternatieve geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen over de noodzakelijke 
deskundigheid beschikken en onpartijdig 
zijn. Dit moet worden gewaarborgd door 
ervoor te zorgen dat zij:

1. De lidstaten zien erop toe dat de met de 
ADR-procedures belaste natuurlijke 
personen over de noodzakelijke 
deskundigheid beschikken en onpartijdig 
zijn. Dit moet worden gewaarborgd door 
ervoor te zorgen dat zij:

Or. en

Amendement 279
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de met de 
alternatieve geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen over de noodzakelijke 
deskundigheid beschikken en onpartijdig 

1. De lidstaten zien erop toe dat de met de 
alternatieve geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen over de noodzakelijke 
deskundigheid beschikken en 
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zijn. Dit moet worden gewaarborgd door 
ervoor te zorgen dat zij:

onafhankelijk en onpartijdig zijn. Dit moet 
worden gewaarborgd door ervoor te zorgen 
dat zij:

Or. en

Motivering

Het beginsel van onafhankelijkheid is te onderscheiden van onpartijdigheid en vergroot de 
geloofwaardigheid van ADR-regelingen doordat de nodige extra eisen worden gesteld met 
betrekking tot de met dergelijke regelingen belaste natuurlijke personen, die met name van 
toepassing zijn in gevallen waarin dergelijke natuurlijke personen exclusief in dienst zijn van 
de ondernemer.

Amendement 280
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) over de noodzakelijke kennis, 
vaardigheden en ervaring op het gebied 
van alternatieve geschillenbeslechting 
beschikken;

a) over de noodzakelijke kennis, 
vaardigheden en ervaring op het gebied 
van alternatieve geschillenbeslechting 
beschikken, vooral in juridisch opzicht;

Or. fr

Amendement 281
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) over de noodzakelijke kennis, 
vaardigheden en ervaring op het gebied 
van alternatieve geschillenbeslechting 
beschikken;

a) over de noodzakelijke kennis en
vaardigheden op het gebied van 
geschillenbeslechting beschikken;

Or. en
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Amendement 282
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) over de noodzakelijke kennis, 
vaardigheden en ervaring op het gebied 
van alternatieve geschillenbeslechting 
beschikken;

a) over de noodzakelijke bewezen kennis, 
vaardigheden en ervaring op het gebied 
van geschillenbeslechting beschikken;

Or. en

Amendement 283
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De juiste deskundigheid met het oog 
op de aard en complexiteit van geschillen 
moet worden gedefinieerd in de ADR-
regelingen.

Or. en

Motivering

Dit is de beste manier om te waarborgen dat de kennis en vaardigheden van de bij 
klachtenafhandeling betrokken natuurlijke personen zijn afgestemd op zowel de kenmerken 
van het ADR-mechanisme als de kenmerken van geschillen.

Amendement 284
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Wanneer de met de 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
personen exclusief in dienst van de 
ondernemer zijn, zien de lidstaten erop toe 
dat deze personen voldoen aan de 
volgende voorwaarden:
a) zij worden door leidinggevenden op het 
hoogste niveau benoemd voor een termijn 
die lang genoeg is om de 
onafhankelijkheid van hun optreden te 
waarborgen;
b) er bestaat geen hiërarchische band met 
operationeel leidinggevenden, in het 
bijzonder met hen die verantwoordelijk
zijn voor klantrelaties;
c) hun beloning is niet afhankelijk van de 
uitkomsten van de ADR-procedures;
d) zij krijgen een speciaal budget 
toegewezen met voldoende middelen om 
de doeltreffendheid van de ADR-
procedures te waarborgen.

Or. en

Motivering

Naast de uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn tot ADR-regelingen waarbij 
de daarmee belaste natuurlijke persoon exclusief in dienst van de ondernemer is, moeten 
specifieke eisen worden gesteld om de naleving van de beginselen van onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid te waarborgen.

Amendement 285
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de binnen een ADR-entiteit 
met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen een collegiaal 

Schrappen
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orgaan vormen, zien de lidstaten erop toe 
dat in dit orgaan een gelijk aantal 
vertegenwoordigers van 
consumentenbelangen en 
vertegenwoordigers van 
ondernemersbelangen zitting heeft.

Or. en

Motivering

Het regelen op microniveau van de samenstelling van organen binnen ADR-entiteiten is 
onaanvaardbaar. Bovendien doet de samenstelling van een collegiaal orgaan in een ADR-
entiteit niet ter zake voor de onpartijdigheid: de eis dat er geen belangenconflict bestaat, is 
toereikend.

Amendement 286
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de binnen een ADR-entiteit 
met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen een collegiaal 
orgaan vormen, zien de lidstaten erop toe 
dat in dit orgaan een gelijk aantal 
vertegenwoordigers van 
consumentenbelangen en 
vertegenwoordigers van 
ondernemersbelangen zitting heeft.

Schrappen

Or. en

Amendement 287
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat de met 
de alternatieve geschillenbeslechting 
belaste natuurlijke personen alle factoren 
openbaar maken die hun onpartijdigheid 
kunnen schaden of aanleiding kunnen 
geven tot een belangenconflict door een 
persoonlijke, zakelijke of financiële relatie 
met een of meer partijen, evenals elk 
ander belang bij de uitkomst van de ADR-
procedure

Or. en

Amendement 288
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor de toepassing van lid 1, letter 
c, indien de met de alternatieve 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
personen uitsluitend in dienst zijn van of 
een vergoeding ontvangen van de 
ondernemer of een 
ondernemersorganisatie, zien de lidstaten 
erop toe dat zij aan de volgende vereisten 
voldoen:
1) deze natuurlijke personen oefenen hun 
functie uit bij een juridische entiteit die 
los staat van die van de ondernemer of de 
ondernemersorganisatie; 
2) deze natuurlijke personen ontvangen 
geen aanwijzingen van de ondernemer of 
de ondernemersorganisatie en hebben 
geen enkele functionele gezagsverhouding 
tot de directie of de operationele diensten 
van de ondernemer of van de 
ondernemersorganisatie;



PE489.695v01-00 100/158 AM\903359NL.doc

NL

3) deze natuurlijke personen worden in de 
loop van een transparante procedure 
benoemd
4) deze natuurlijke personen worden voor 
een vastgestelde periode van ten minste 
drie jaar benoemd
5) de hoogte van de betaling van deze 
natuurlijke personen staat los van het 
resultaat van de ADR-procedures
6) de geschillenbeslechtingsentiteit heeft 
een budget dat los staat van het algemene 
budget van de ondernemer of van de 
ondernemersorganisatie;
7) de geschillenbeslechtingsentiteit wordt 
ten minste een keer per jaar onderworpen 
aan een evaluatie door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar de entiteit is 
gevestigd, teneinde vast te stellen of hij 
daadwerkelijk beantwoordt aan de criteria 
die zijn vastgesteld in hoofdstuk II van 
deze richtlijn en dit lid in het bijzonder.

Or. fr

Amendement 289
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Teneinde geschillenbeslechting van 
goede kwaliteit in de hele Unie te 
waarborgen, zien de lidstaten erop toe dat 
passende opleidingen beschikbaar zijn 
voor de met de alternatieve 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
personen. De Commissie ondersteunt de 
ontwikkeling en uitvoering van dergelijke 
opleidingen.

Or. en
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Amendement 290
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Wettigheid van ADR-besluiten

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
uitkomst van een ADR-procedure die is 
gericht op beslechting van het geschil 
door het opleggen van een oplossing aan 
de consument, geen afbreuk doet aan de 
bescherming van de consument op grond 
van verplichtende bepalingen in de 
wetgeving van de lidstaat waar de ADR-
entiteit is gevestigd.
2. In het geval van grensoverschrijdende 
consumentengeschillen zien de lidstaten 
erop toe dat de uitkomst van een ADR-
procedure die is gericht op beslechting 
van het geschil door het opleggen van een 
oplossing aan de consument, geen 
afbreuk doet aan de bescherming die de 
consument geniet op grond van 
bepalingen waarvan in overeenkomsten 
niet kan worden afgeweken op grond van 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
consument zijn gewone verblijfplaats 
heeft, in de gevallen die zijn voorzien in 
artikel 6 van Verordening (EG) 
nr. 593/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 17 juni 2008 inzake het 
recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst (Rome 
I)1.
______________
1 PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6.

Or. en



PE489.695v01-00 102/158 AM\903359NL.doc

NL

Motivering

ADR-entiteiten zouden besluiten kunnen nemen op basis van andere regels dan wetgeving 
(bijvoorbeeld zelfreguleringscodes). Wanneer die besluiten voor de consument bindend zijn, 
is het daarom van essentieel belang dat ADR-procedures niet leiden tot minder bescherming 
dan die welke het toepasselijk recht biedt.

Amendement 291
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
entiteiten op hun website en in gedrukte 
vorm in hun ruimten de volgende 
informatie voor het publiek toegankelijk 
maken:

1. De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
entiteiten op hun website en in gedrukte 
vorm in hun ruimten de volgende 
informatie op duidelijke en gemakkelijk te 
begrijpen wijze voor het publiek 
toegankelijk maken:

Or. fr

Amendement 292
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
entiteiten op hun website en in gedrukte 
vorm in hun ruimten de volgende 
informatie voor het publiek toegankelijk 
maken:

1. De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
entiteiten op hun website en op elke andere 
wijze die zij geschikt achten de volgende 
informatie voor het publiek toegankelijk 
maken:

Or. en

Motivering

Het hoeft niet altijd gepast te zijn om gedrukte versies beschikbaar te stellen. Bovendien 
kunnen het drukken en het up-to-date houden van de informatie voor de ADR-entiteiten 
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aanzienlijke kosten met zich meebrengen.

Amendement 293
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
entiteiten op hun website en in gedrukte 
vorm in hun ruimten de volgende 
informatie voor het publiek toegankelijk
maken:

1. De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
entiteiten op hun website en op verzoek in 
gedrukte vorm in hun ruimten de volgende 
informatie in heldere, voor de gemiddelde 
gebruiker begrijpelijke taal openbaar
maken:

Or. en

Amendement 294
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) welke natuurlijke personen belast zijn 
met de alternatieve geschillenbeslechting, 
op welke wijze zij worden benoemd en wat 
de duur van hun mandaat is;

a) welke natuurlijke personen belast zijn 
met de alternatieve geschillenbeslechting, 
over welke academische en 
beroepskwalificaties zij moeten 
beschikken, op welke wijze zij worden 
benoemd en wat de duur van hun mandaat 
is;

Or. el

Motivering

Om redenen van betere doorzichtbaarheid.

Amendement 295
Ashley Fox
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hoe zij worden gefinancierd, met 
inbegrip van het procentuele aandeel van 
de overheids- en particuliere financiering;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze gegevens doen niet ter zake voor de onpartijdigheid van ADR-entiteiten. Met een goed 
bestuur kunnen ADR-entiteiten die geen overheidsfinanciering ontvangen, volkomen 
onpartijdig zijn.

Amendement 296
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voor welke soorten geschillen zij 
bevoegd zijn;

d) voor welke soorten geschillen zij 
bevoegd zijn, met inbegrip van de 
minimumwaarde van de vordering, indien 
van toepassing;

Or. en

Amendement 297
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) welke procedurevoorschriften van 
toepassing zijn op de beslechting van een 
geschil;

e) welke procedurevoorschriften van 
toepassing zijn op de beslechting van een 
geschil en op welke gronden een entiteit 
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de behandeling van een geschil kan 
weigeren;

Or. en

Amendement 298
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) aan welke voorwaarden vooraf partijen 
eventueel moeten voldoen voordat een 
ADR-procedure kan worden ingeleid;

h) aan welke voorwaarden vooraf partijen 
eventueel moeten voldoen voordat een 
ADR-procedure kan worden ingeleid, met 
inbegrip van de voorwaarde om te 
trachten in rechtstreeks contact met de 
ondernemer een minnelijke schikking te 
bereiken;

Or. en

Motivering

Er moet eerst contact worden opgenomen met de ondernemer. Pas als die poging tot 
beslechting mislukt, mag het geschil aan een ADR-orgaan worden voorgelegd. Doel van deze 
bepaling is de doelmatigheid van de ADR-organen te vergroten door hen in staat te stellen 
zich alleen relevante zaken te concentreren.

Amendement 299
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) welke kosten eventueel voor rekening 
van partijen komen;

i) welke kosten eventueel voor rekening 
van partijen komen, met inbegrip van 
regels voor de toekenning van kosten aan 
het eind van de procedure;

Or. en
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Amendement 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) wat, indien relevant, de bindende 
aard van het ADR-besluit is.

Or. en

Amendement 301
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
entiteiten op hun website en in gedrukte 
vorm in hun ruimten de jaarlijkse 
activiteitenverslagen voor het publiek 
toegankelijk maken. Deze verslagen 
bevatten de volgende informatie met 
betrekking tot zowel binnenlandse als 
grensoverschrijdende geschillen:

2. De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
entiteiten met betrekking tot geschillen 
waarop deze richtlijn van toepassing is op 
hun website en op elke andere wijze die zij 
geschikt achten de jaarlijkse 
activiteitenverslagen voor het publiek 
toegankelijk maken. Deze verslagen 
bevatten de volgende informatie met 
betrekking tot zowel binnenlandse als 
grensoverschrijdende geschillen:

Or. en

Motivering

Het is nuttig om duidelijk te stellen dat ADR-entiteiten alleen verslagen hoeven te publiceren 
met betrekking tot geschillen die onder deze richtlijn vallen. Daarnaast hoeft het niet altijd 
gepast te zijn om gedrukte versies beschikbaar te stellen en kunnen het drukken en het up-to-
date houden van de informatie voor de ADR-entiteiten aanzienlijke kosten met zich 
meebrengen.
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Amendement 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) voorbeelden van besluiten op basis 
van uitkomsten van belangrijke 
geschillen, met inachtneming van de 
gegevensbescherming;

Or. de

Amendement 303
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een lijst van de belangrijkste 
beslissingen die van invloed kunnen zijn 
op de wijze waarop de rechten van 
consumenten worden geïnterpreteerd, 
samen met aanbevelingen van algemene 
aard die erop gericht zijn te voorkomen 
dat bepaalde terugkerende of belangrijke 
geschillen zich opnieuw voordoen. 

Or. fr

Amendement 304
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het percentage
geschillenbeslechtingsprocedures die

c) het aantal 
geschillenbeslechtingsprocedures dat
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zonder uitkomst zijn stopgezet; zonder uitkomst is stopgezet;

Or. en

Motivering

Deze informatie wordt verstrekt in een jaarlijks activiteitenverslag en daarom is het 
passender om naar aantallen te verwijzen.

Amendement 305
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) voor zover bekend, het percentage 
gevallen waarin de uitkomsten van de 
ADR-procedures zijn nageleefd;

e) het percentage gevallen waarin de 
uitkomsten van de ADR-procedures zijn 
nageleefd;

Or. en

Amendement 306
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
procedures doeltreffend zijn en aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

De lidstaten zien erop toe dat de door 
ADR-entiteiten gevolgde ADR-procedures 
doeltreffend zijn en aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

Or. en

Amendement 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ADR-procedure is voor beide partijen 
gemakkelijk toegankelijk, ongeacht de 
plaats waar zij zich bevinden;

a) de ADR-procedure is voor beide partijen 
te allen tijde online en gemakkelijk offline 
toegankelijk;

Or. de

Amendement 308
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de ADR-procedure is voor consumenten 
kosteloos of met geringe kosten verbonden;

c) de ADR-procedure is voor consumenten 
kosteloos of met geringe kosten verbonden.
De verliezende partij vergoedt de 
winnende partij aan het einde van de 
ADR-procedure de daarvoor gemaakte 
kosten;

Or. de

Amendement 309
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de ADR-procedure is voor consumenten 
kosteloos of met geringe kosten 
verbonden;

c) de ADR-procedure is voor consumenten 
kosteloos;

Or. fr
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Amendement 310
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de ADR-procedure is voor consumenten 
kosteloos of met geringe kosten 
verbonden;

c) de ADR-procedure is voor consumenten 
kosteloos en de lidstaten bepalen een 
geschikte vorm van financiering door het 
bedrijfsleven voor ADR-procedures 
binnen hun rechtsgebied;

Or. en

Motivering

Consumenten zullen worden weerhouden van het gebruik van ADR als aan de procedure 
kosten verbonden zijn. Procedurevoorschriften inzake loze of lasterlijke vorderingen moeten 
ADR beperken tot de noodzakelijke zaken. In het huidige economische klimaat moeten we 
duidelijk maken dat niet de belastingbetaler de ADR-procedures moet betalen, maar dat de 
financiering door de sectoren moeten worden geleid.

Amendement 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de ADR-procedure is voor consumenten
kosteloos of met geringe kosten verbonden;

c) de ADR-procedure is kosteloos of met 
geringe kosten verbonden of deze zijn in 
ieder geval vooraf eenvoudig te berekenen 
door de partijen;

Or. it

Motivering

Voor een grotere toegankelijkheid en transparantie moeten de kosten van de procedure 
duidelijk en eenvoudig kunnen worden berekend door de consument of ondernemer, voordat 
deze de procedure start.
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Amendement 312
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de ADR-procedure is voor consumenten
kosteloos of met geringe kosten 
verbonden;

c) de ADR-procedure is voor de 
consument bij voorkeur kosteloos of 
anders met nominale kosten verbonden;

Or. en

Amendement 313
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de ADR-entiteit die een klacht heeft 
ontvangen, licht de bij het geschil 
betrokken partijen in zodra zij alle voor de 
uitvoering van de ADR-procedure 
noodzakelijke documenten heeft 
ontvangen;

Or. en

Amendement 314
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het geschil wordt beslecht binnen 90 
dagen na de datum waarop de ADR-
entiteit de klacht heeft ontvangen. In geval 
van complexe geschillen kan de ADR-
entiteit deze termijn verlengen.

d) het geschil wordt binnen 90 
kalenderdagen na de datum waarop de 
ADR-entiteit de klacht heeft ontvangen, 
beslecht met de aanbeveling van een 
oplossing door de ADR-entiteit. In geval 
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van zeer complexe geschillen kan de ADR-
entiteit deze termijn in uitzonderlijke 
gevallen naar eigen goeddunken
verlengen.

Or. de

Motivering

De tijd die gemoeid is met de tenuitvoerlegging van de aanbevolen oplossing en het wachten 
op de instemming van partijen is te weinig voorspelbaar en valt buiten de termijn van 90 
dagen.

Amendement 315
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het geschil wordt beslecht binnen 90 
dagen na de datum waarop de ADR-
entiteit de klacht heeft ontvangen. In geval 
van complexe geschillen kan de ADR-
entiteit deze termijn verlengen.

d) het geschil wordt beslecht binnen 90 
kalenderdagen na de datum waarop de 
ADR-entiteit het volledige klachtendossier
heeft ontvangen. In geval van complexe 
geschillen kan de ADR-entiteit deze 
termijn verlengen.

Or. fr

Amendement 316
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het geschil wordt beslecht binnen 90 
dagen na de datum waarop de ADR-entiteit 
de klacht heeft ontvangen. In geval van 
complexe geschillen kan de ADR-entiteit
deze termijn verlengen.

d) de uitkomst van de ADR-procedure
wordt bekendgemaakt binnen 90 dagen na 
de datum waarop de ADR-entiteit de klacht 
en alle ter zake dienende documentatie
heeft ontvangen. In geval van complexe 
geschillen of op andere gerechtvaardigde 
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gronden mag deze termijn worden 
overschreden.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om duidelijkheid te verschaffen over het begin van de termijn van 90 
dagen en om ADR-entiteiten toe te staan deze termijn in gerechtvaardigde gevallen te 
verlengen om consumenten een goede en niet slechts een snelle uitkomst te garanderen.

Amendement 317
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het geschil wordt beslecht binnen 90 
dagen na de datum waarop de ADR-entiteit 
de klacht heeft ontvangen. In geval van 
complexe geschillen kan de ADR-entiteit 
deze termijn verlengen.

d) het geschil wordt beslecht binnen 90 
dagen na de datum waarop de ADR-entiteit
het volledige dossier van de klacht heeft 
ontvangen. In geval van complexe 
geschillen, of wanneer het dossier 
onvolledig is, kan de ADR-entiteit deze 
termijn verlengen.

Or. en

Motivering

De termijn van 90 dagen moet beginnen wanneer het volledige dossier met alle nodige 
documenten naar de ADR-entiteit is gezonden om de officiële opening van de procedure 
mogelijk te maken. Als de klacht onvolledig is, kan het voor de ADR-entiteit onmogelijk zijn 
om de zaak goed en doeltreffend te onderzoeken en een oplossing te vinden binnen de officiële 
termijn.

Amendement 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het geschil wordt beslecht binnen 90
dagen na de datum waarop de ADR-entiteit 
de klacht heeft ontvangen. In geval van 
complexe geschillen kan de ADR-entiteit
deze termijn verlengen.

d) de uitkomst van de ADR-procedure
wordt bekendgemaakt binnen 120 dagen 
na de datum waarop de ADR-entiteit de 
klacht en alle ter zake dienende 
documentatie heeft ontvangen. In geval 
van complexe geschillen of op andere 
gerechtvaardigde gronden mag deze 
termijn worden overschreden.

Or. en

Motivering

De termijn dient niet de tijd te omvatten die nodig is voor de ontvangst van alle noodzakelijke 
documenten. Bovendien is een langere termijn van 120 dagen nodig om de kwaliteit van de 
besluitvorming te waarborgen.

Amendement 319
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het geschil moet worden opgelost 
binnen 90 dagen nadat de ADR-entiteit de 
klacht heeft ontvangen. Bij ingewikkelde 
zaken kan de AVR-entiteit deze termijn 
verlengen.

d) het geschil moet worden opgelost 
binnen 90 dagen nadat de ADR-entiteit de 
klacht heeft ontvangen. Bij gecompliceerde 
geschillen of om andere geldige redenen 
kan de AVR-entiteit deze termijn met 60 
dagen verlengen.

Or. hu

Amendement 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de lidstaten zijn niet 
verantwoordelijk voor de financiering van
de ADR-entiteiten.

Or. de

Motivering

De financiering mag niet afkomstig zijn van de belastingbetaler, maar is uitsluitend een zaak 
voor de particuliere sector, die als enige voordeel heeft van ADR.

Amendement 321
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ADR-entiteit kan besluiten een 
onderzoeksprocedure in te stellen met 
betrekking tot handelspraktijken die niet 
per se zijn gemeld, maar waaromtrent 
gegronde vermoedens of bewijzen bestaan 
dat deze oneerlijk en misleidend zijn voor 
een groot aantal consumenten. De 
resultaten van deze procedures kunnen 
worden gepubliceerd en een basis vormen 
voor directe vermaningen aan de 
ondernemers.

Or. el

Motivering

Ook zonder voorafgaande indiening van een klacht, moet de ADR-entiteiten de mogelijkheid 
worden geboden te besluiten tot instelling van een onderzoeksprocedure naar 
handelspraktijken ten aanzien waarvan gegronde vermoedens of bewijzen bestaan dat deze 
oneerlijk of misleidend zijn, de markt infesteren en een beduidende inbreuk op de rechten van 
een groot aantal consumenten vormen. De ADR-entiteiten dienen bovendien het publiek 
informeren omtrent de conclusies van zulke onderzoeken, door ondernemers er openbaar toe 
te vermanen hun onrechtmatige gedraging te corrigeren.
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Amendement 322
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen voorzien in 
procedurevoorschriften die door een 
ADR-entiteit kunnen worden toegepast 
om erop toe te zien dat zij slechts die 
geschillen behandelt waarvan het gepast 
is dat ze worden beslecht via ADR en dat 
deze geschillen tijdig aan haar worden 
voorgelegd. De lidstaten zien erop toe dat 
dergelijke procedurevoorschriften niet 
leiden tot een onredelijke beperking van 
het toepassingsgebied van ADR in die 
lidstaat.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid om doeltreffende voorschriften voor de afwijzing van klachten in stand te 
houden is voor ADR-entiteiten met name van belang wanneer partijen niet vooraf overeen 
hoeven te komen dat zij zich tot ADR zullen wenden. ADR-entiteiten moeten klachten kunnen 
afwijzen omdat zij niet de beste instantie zijn om die te behandelen (en bijvoorbeeld aan de 
consument kunnen laten weten dat zij zich tot een andere ADR-entiteit of tot de rechter 
moeten wenden) in plaats van alleen klachten te weigeren die al door de rechter zijn 
behandeld.

Amendement 323
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De consumenten kunnen toevlucht zoeken 
tot ADR-procedures binnen een termijn 
die niet korter mag zijn dan één jaar 
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vanaf het moment dat zij volledig kennis 
hebben genomen van de agressieve
handelingen of de verzuimen die de basis 
vormen van hun geschil met de 
ondernemer, teneinde zich gemakkelijke 
toegang tot ADR-entiteiten te verschaffen 
en aldus te voorkomen dat de schikking 
nog moeilijker wordt.

Or. el

Amendement 324
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat in de 
ADR-procedures:

1. De lidstaten zien erop toe dat in de door 
ADR-entiteiten gevolgde ADR-procedures: 

Or. en

Amendement 325
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) partijen de mogelijkheid hebben hun 
standpunt kenbaar te maken en kennis te 
nemen van alle argumenten en feiten die 
door de andere partij naar voren worden 
gebracht, en van eventuele verklaringen 
van deskundigen;

a) partijen de mogelijkheid hebben hun 
standpunt kenbaar te maken en kennis te 
nemen van alle argumenten en feiten die 
door de andere partij naar voren worden 
gebracht, en van eventuele verklaringen 
van deskundigen, en tevens de 
mogelijkheid hebben om er binnen een 
redelijke termijn op te reageren;

Or. fr
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Amendement 326
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het geschil tussen de partijen 
afdoende wordt onderbouwd met 
bewijsstukken die de noodzaak tot 
beslechting aantonen;

Or. el

Amendement 327
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) beide partijen schriftelijk of op een 
duurzame gegevensdrager worden 
geïnformeerd over de uitkomst van de
ADR-procedure, met opgave van de
redenen waarop de uitkomst is gebaseerd.

b) de uitkomst van een ADR-procedure 
niet bindend kan zijn voor de betrokken 
partijen tenzij deze voor aanvang van de
procedure zijn ingelicht over de bindende 
aard van die uitkomst en daarmee 
uitdrukkelijk hebben ingestemd. Deze 
bepaling is niet van toepassing wanneer 
in nationale voorschriften is bepaald dat 
oplossingen bindend zijn voor de 
ondernemer.

Or. en

Amendement 328
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat in de 
ADR-procedures die zijn gericht op de 
beslechting van het geschil door het 
voorstellen van een oplossing,

2. De lidstaten zien erop toe dat in de 
ADR-procedures die zijn gericht op de 
beslechting van het geschil,

Or. de

Motivering

ADR-zaken kunnen ook met gesprekken, dus zonder een formele aanbeveling, worden 
opgelost.

Amendement 329
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat in de 
ADR-procedures die zijn gericht op de 
beslechting van het geschil door het 
voorstellen van een oplossing,

2. De lidstaten zien erop toe dat in de door 
ADR-entiteiten gevolgde ADR-procedures 
die zijn gericht op de beslechting van het 
geschil door het voorstellen van een 
oplossing,

Or. en

Amendement 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de consument, alvorens met het voorstel 
voor een oplossing in te stemmen, erover 
wordt geïnformeerd dat:

a) de consument onmiddellijk na 
ontvangst van de aanvraag voor
buitengerechtelijke geschillenbeslechting
erover wordt geïnformeerd dat:
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Or. de

Motivering

De consument moet de mogelijkheid hebben om de aanvraag voor ADR in te trekken als hij 
het inhoudelijk niet eens is met de verstrekte informatie. Het is in dat geval niet zinvol om de 
ADR-procedure voort te zetten.

Amendement 331
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de consument, alvorens met het voorstel 
voor een oplossing in te stemmen, erover
wordt geïnformeerd dat:

a) de partijen, alvorens met het voorstel 
voor een oplossing in te stemmen, erover 
worden geïnformeerd dat:

Or. fr

Amendement 332
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de consument, alvorens met het voorstel 
voor een oplossing in te stemmen, erover 
wordt geïnformeerd dat:

a) partijen, alvorens met het voorstel voor 
een oplossing in te stemmen, erover 
worden geïnformeerd dat:

Or. en

Motivering

Beide partijen moeten de mogelijkheid hebben om ervan op de hoogte te worden gesteld dat 
zij de keuze hebben om wel of niet in te stemmen met de door de ADR-entiteit voorgestelde 
oplossing, dat de voorgestelde oplossing minder gunstig kan zijn dan een rechterlijke 
uitspraak, enzovoort. Omdat zowel de consument als de ondernemer partij is bij de 
procedure, is er geen reden om een van hen uit te sluiten.



AM\903359NL.doc 121/158 PE489.695v01-00

NL

Amendement 333
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de consument, alvorens met het voorstel 
voor een oplossing in te stemmen, erover 
wordt geïnformeerd dat:

a) partijen, alvorens met een voorgestelde
oplossing in te stemmen, allereerst worden
geïnformeerd omtrent hun rechten 
krachtens de desbetreffende wet- en 
regelgeving:

Or. el

Amendement 334
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hij de keuze heeft om al dan niet met het 
voorstel voor een oplossing in te stemmen;

i) zij de keuze hebben om al dan niet met 
het voorstel voor een oplossing in te 
stemmen;

Or. en

Motivering

Consequentie van de wijziging van artikel 9, lid 2, letter a.

Amendement 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hij de keuze heeft om al dan niet met het 
voorstel voor een oplossing in te stemmen;

i) beide partijen de keuze hebben om al 
dan niet met het voorstel voor een 
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oplossing in te stemmen;

Or. de

Amendement 336
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hij de keuze heeft om al dan niet met het 
voorstel voor een oplossing in te stemmen;

i) zij de keuze hebben om al dan niet met 
het voorstel voor een oplossing in te 
stemmen;

Or. fr

Amendement 337
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het voorstel voor een oplossing minder 
gunstig kan zijn dan een door een 
rechterlijke instantie aan de hand van 
wettelijke regels vastgestelde oplossing;

ii) het voorstel voor een oplossing kan 
verschillen van een door een rechterlijke 
instantie aan de hand van wettelijke regels 
vastgestelde oplossing;

Or. en

Amendement 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het voorstel voor een oplossing minder ii) het voorstel voor een oplossing 
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gunstig kan zijn dan een door een 
rechterlijke instantie aan de hand van 
wettelijke regels vastgestelde oplossing;

gunstiger of minder gunstig kan zijn dan 
een door een rechterlijke instantie aan de 
hand van wettelijke regels vastgestelde 
oplossing;

Or. de

Amendement 339
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het voorstel voor een oplossing minder 
gunstig kan zijn dan een door een 
rechterlijke instantie aan de hand van 
wettelijke regels vastgestelde oplossing;

ii) in voorkomend geval, het voorstel voor 
een oplossing minder gunstig kan zijn dan 
een door een rechterlijke instantie aan de 
hand van wettelijke regels vastgestelde 
oplossing;

Or. fr

Amendement 340
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de voorgestelde oplossing kan minder 
gunstig zijn dan een besluit dat is 
genomen volgens de rechtsregels van een 
rechtbank

ii) de voorgestelde oplossing is in 
overeenstemming met de bindende 
rechtsregels die gelden in de lidstaat waar 
het geschil wordt bijgelegd

Or. da

Amendement 341
Philippe Juvin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) hij recht heeft op het inwinnen van 
onafhankelijk advies alvorens met het 
voorstel voor een oplossing in te stemmen 
of het af te wijzen;

iii) zij recht hebben op het inwinnen van 
onafhankelijk advies alvorens met het 
voorstel voor een oplossing in te stemmen 
of het af te wijzen;

Or. en

Motivering

Gevolg van de wijziging van artikel 9, lid 2, letter a.

Amendement 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) hij recht heeft op het inwinnen van 
onafhankelijk advies alvorens met het 
voorstel voor een oplossing in te stemmen 
of het af te wijzen;

iii) hij te allen tijde recht heeft op het 
inwinnen van onafhankelijk advies, in het
bijzonder ten aanzien van het voorstel 
voor een oplossing;

Or. de

Motivering

Deze mededeling moet voor het begin van de procedure worden gedaan. Anders lijkt het alsof
het voorstel voor een oplossing aan het einde door de eigen entiteit ter discussie wordt 
gesteld.

Amendement 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a – punt iii bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) partijen over de bindende aard van 
de instemming met het voorstel voor een 
oplossing worden geïnformeerd;

Or. de

Motivering

Het is niet duidelijk waarom dit niet onder a) zou vallen.

Amendement 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a – punt iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii ter) de aanvrager te allen tijde de 
mogelijkheid heeft om zijn verzoek om
alternatieve geschillenbeslechting in te 
trekken en zodoende de procedure te 
beëindigen.

Or. de

Motivering

De consument moet altijd de gelegenheid hebben om de aanvraag voor ADR in te trekken, 
omdat het geschil ook tijdens de procedure nog bilateraal door partijen kan worden opgelost.

Amendement 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) partijen, alvorens met het voorstel voor 
een oplossing in te stemmen, worden 
geïnformeerd over de rechtsgevolgen van 

b) partijen bij de aanbieding van het 
voorstel voor een oplossing
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een dergelijke instemming

Or. de

Motivering

Dit is een nieuwe paragraaf, die als inleiding voor de punten in de volgende amendementen 
dient.

Amendement 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter b – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) nogmaals worden gewezen op de 
bindende rechtsgevolgen van hun 
instemming met een voorstel voor een 
oplossing;

Or. de

Amendement 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter b – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) worden gewezen op de 
instemmingstermijn van 14 
kalenderdagen vanaf de aanbieding van 
het voorstel voor een oplossing;

Or. de

Amendement 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter b – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) erop worden gewezen dat het 
ontbreken van schriftelijke instemming 
binnen 14 kalenderdagen na aanbieding 
van het voorstel voor een oplossing als 
een afwijzing van dat voorstel geldt, met 
dien verstande dat de termijn niet 
verstreken wordt geacht wanneer de 
instemming binnen 14 kalenderdagen is 
verzonden.

Or. de

Amendement 349
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) indien de partijen besluiten de 
voorgestelde oplossing te verwerpen, de 
ADR-entiteit deze oplossing kan 
publiceren;

Or. el

Amendement 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) partijen, alvorens met het voorstel voor 
een oplossing of een minnelijke schikking 
in te stemmen, voldoende tijd ter 
beschikking wordt gesteld om over het

Schrappen
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voorstel na te denken.

Or. de

Amendement 351
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen grenzen stellen 
aan het verhaalsbedrag dat door een 
ADR-entiteit kan worden toegewezen of 
aan de waarde die bij geschillen door de 
consument kan worden gevorderd.

Or. en

Amendement 352
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Bindende ADR-procedures

De lidstaten zien erop toe dat in ADR-
procedures die zijn gericht op beslechting 
van het geschil door het opleggen van een 
oplossing, de opgelegde oplossing alleen 
voor partijen bindend kan zijn als zij 
vooraf van de bindende aard op de hoogte 
zijn gesteld en deze specifiek hebben 
aanvaard. Specifieke aanvaarding door de 
ondernemer is niet vereist als in de 
nationale regelgeving is bepaald dat de 
oplossingen voor ondernemers bindend 
zijn.
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Or. en

Motivering

In de regel moeten partijen vooraf hebben ingestemd met de bindende aard van een oplossing 
wanneer ADR-procedures uitmonden in een voor die partijen bindende oplossing. Een
uitzondering geldt wanneer nationale regelgeving erin voorziet dat de oplossingen voor 
ondernemers bindend zijn. Zulke regelingen werken voor consumenten heel doeltreffend en 
mogen niet worden ondergraven.

Amendement 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Vrijheid

1. De lidstaten zien erop toe dat het door 
de ADR-entiteit genomen besluit alleen 
bindend is voor partijen als deze vooraf op 
de hoogte zijn gesteld van de bindende 
aard en die specifiek hebben aanvaard.
2. De lidstaten zien erop toe dat beide 
partijen, ondanks de aanvaarding door de 
ondernemer en de consument van de 
bindende aard van een door de ADR-
entiteit genomen besluit, het recht 
behouden om verhaal te halen bij de 
rechter.

Or. en

Amendement 354
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Vrijheid

1. De lidstaten zien erop toe dat het door 
de ADR-entiteit genomen besluit alleen 
bindend is voor partijen als deze vooraf op 
de hoogte zijn gesteld van de bindende 
aard en die specifiek hebben aanvaard, 
met uitzondering van gevallen waarin in 
nationale regelgeving is bepaald dat 
oplossingen slechts bindend zijn voor 
ondernemers.
2. De lidstaten zien erop toe dat een 
overeenkomst tussen een consument en 
een ondernemer om klachten voor te 
leggen aan een ADR-entiteit niet bindend 
is voor de consument als de overeenkomst 
is gesloten vóór het ontstaan van het 
geschil en als zij de consument het recht 
ontzegt om een gerechtelijke procedure 
aan te spannen om het geschil te 
beslechten.

Or. en

Amendement 355
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Vertrouwelijkheid van ADR-procedures

1. De lidstaten zien erop toe dat, tenzij 
partijen anderszins overeenkomen, noch 
de ADR-entiteiten noch de met 
alternatieve geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen worden gedwongen 
te getuigen in civielrechtelijke en 
handelsrechtelijke procedures of 
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arbitragezaken ten aanzien van 
informatie die voortvloeit uit of verband 
houdt met een ADR-procedure, behalve:
a) wanneer dit noodzakelijk uit 
doorslaggevende overwegingen in het 
overheidsbeleid van de lidstaat in kwestie, 
met name indien dit vereist is uit het 
oogpunt van de bescherming van de 
belangen van kinderen of om schade aan 
de lichamelijke of geestelijke integriteit 
van een persoon te voorkomen;
b) wanneer openbaarmaking van de 
inhoud van de uitkomst van een ADR-
procedure noodzakelijk is om die uitkomst 
uit te voeren of te handhaven.
2. Niets in lid 1 weerhoudt de lidstaten 
ervan striktere maatregelen te treffen om 
de vertrouwelijkheid van ADR-procedures 
te beschermen.

Or. en

Amendement 356
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
1. De lidstaten zien erop toe dat het door 
de ADR-entiteit genomen besluit alleen 
bindend is voor partijen als deze vooraf op 
de hoogte zijn gesteld van de bindende 
aard en die specifiek hebben aanvaard.
2. De lidstaten zien erop toe dat een 
overeenkomst tussen een consument en 
een ondernemer om klachten voor te 
leggen aan een ADR-entiteit niet bindend 
is voor de consument als de overeenkomst 
is gesloten vóór het ontstaan van het 
geschil en als zij de consument het recht 
ontzegt om een gerechtelijke procedure 
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aan te spannen om het geschil te 
beslechten. Deze bepaling is niet van 
toepassing wanneer in nationale 
regelgeving is bepaald dat oplossingen 
bindend zijn voor de ondernemer.

Or. en

Amendement 357
Silvia Costa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
De lidstaten zien erop toe dat de 
overeenkomsten tussen consumenten en 
ondernemers inzake het voorleggen van 
klachten aan een ADR-entiteit de 
consument niet het recht mogen 
ontnemen zich voor de behandeling van 
het geschil tot een rechtbank te wenden.

Or. it

Amendement 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 ter
Wettigheid

De lidstaten zien erop toe dat in ADR-
procedures die zijn gericht op 
geschillenbeslechting door het opleggen 
van een oplossing, de oplossing er niet toe 
leidt dat de consument de bescherming 
wordt ontzegd die is voorzien in de 
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verplichtende bepalingen van het 
toepasselijk recht van de lidstaat op wiens 
grondgebied de ADR-entiteit is gevestigd, 
en evenmin de bescherming die is 
voorzien in de verplichtende bepalingen 
van het toepasselijk recht van de lidstaat 
waar de consument zijn gewone 
verblijfplaats heeft, zoals gedefinieerd in 
artikel 6 van Verordening (EG) nr. 
593/2008.

Or. en

Amendement 359
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 ter
Wettigheid

De lidstaten zien erop toe dat in ADR-
procedures die zijn gericht op 
geschillenbeslechting door het opleggen 
van een oplossing aan de consument of 
aan beide partijen, de aan de consument 
opgelegde oplossing er niet toe leidt dat de 
consument de bescherming wordt ontzegd 
die is voorzien in de verplichtende 
bepalingen van het toepasselijk recht van 
de lidstaat op wiens grondgebied de ADR-
entiteit is gevestigd. In het geval van 
grensoverschrijdende geschillen mag de 
door de ADR-entiteit opgelegde oplossing 
er niet toe leiden dat de consument de 
bescherming wordt ontzegd die is voorzien 
in de verplichtende bepalingen van het 
toepasselijk recht van de lidstaat waar de 
consument zijn gewone verblijfplaats 
heeft, zoals gedefinieerd in artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 593/2008.

Or. en
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Amendement 360
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 ter
Effect van ADR-procedures op 

verjaringstermijnen
1. De lidstaten zien erop dat partijen die 
voor ADR kiezen in een poging een 
geschil te beslechten, vervolgens niet 
worden weerhouden van het aanspannen 
van een gerechtelijke procedure in 
verband met dat geschil als gevolg van het 
aflopen van verjaringstermijnen tijdens de 
ADR-procedure.
2. Lid 1 geldt behoudens bepalingen 
inzake verjaringsperioden in 
internationale overeenkomsten waarbij de 
lidstaten partij zijn.

Or. en

Amendement 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de op hun 
grondgebied gevestigde ondernemers de 
consumenten informeren over de ADR-
entiteiten waar de ondernemer onder valt 
en die bevoegd zijn om bij geschillen 
tussen hen en de consument te bemiddelen. 
Tot de te verstrekken informatie behoren 
de websites van de bevoegde ADR-
entiteiten en het feit dat de ondernemer 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de op hun 
grondgebied gevestigde ondernemers de 
consumenten informeren over die ADR-
entiteiten, waar de ondernemer onder valt 
en die bevoegd zijn om bij geschillen 
tussen hen en de consument te bemiddelen. 
Tot de te verstrekken informatie behoren 
de websites van de bevoegde ADR-
entiteiten en het feit dat de ondernemer 
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zich verplicht tot het inschakelen van deze 
entiteiten voor het oplossen van geschillen 
met consumenten.

zich verplicht tot het inschakelen van deze 
entiteiten voor het oplossen van geschillen 
met consumenten. De verstrekte 
informatie dient in ieder geval het adres 
en de website van de betreffende ADR-
entiteiten te bevatten.

Or. hu

Amendement 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de op hun 
grondgebied gevestigde ondernemers de 
consumenten informeren over de ADR-
entiteiten waaronder zij vallen en die 
bevoegd zijn voor de behandeling van 
eventuele geschillen tussen hen en 
consumenten. Die informatie moet de 
internetadressen van de betrokken ADR-
entiteiten omvatten en aangeven of de 
ondernemer zich al dan niet verplicht 
gebruik te maken van de diensten van 
deze entiteiten voor de beslechting van 
geschillen met consumenten.

1. De lidstaten zien erop toe dat de op hun 
grondgebied gevestigde ondernemers de 
consumenten informeren over de ADR-
entiteiten waaronder zij vallen en tot het 
gebruik waarvan zij zich verplicht hebben
en die bevoegd zijn voor de behandeling 
van eventuele geschillen tussen hen en 
consumenten. Die informatie moet de 
contactgegevens en internetadressen van 
de betrokken ADR-entiteiten omvatten.

Or. fr

Amendement 363
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de op hun 
grondgebied gevestigde ondernemers de 
consumenten informeren over de ADR-

1. De lidstaten zien erop toe dat de op hun 
grondgebied gevestigde ondernemers die 
zich verplichten of verplicht zijn gebruik 
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entiteiten waaronder zij vallen en die 
bevoegd zijn voor de behandeling van 
eventuele geschillen tussen hen en 
consumenten. Die informatie moet de
internetadressen van de betrokken ADR-
entiteiten omvatten en aangeven of de 
ondernemer zich al dan niet verplicht 
gebruik te maken van de diensten van 
deze entiteiten voor de beslechting van 
geschillen met consumenten.

te maken van de diensten van een ADR-
entiteit of ADR-entiteiten voor de 
beslechting van geschillen met 
consumenten, hun consumenten 
informeren over de betrokken ADR-
entiteit of ADR-entiteiten. De informatie 
moet het internetadres van de website van 
de betrokken ADR-entiteit of ADR-
entiteiten omvatten.

Or. en

Motivering

Alleen bedrijven die gebruikmaken van ADR moeten verplicht worden gegevens te verstrekken 
over een ADR-entiteit, omdat consumenten anders misleid kunnen worden over de 
beschikbaarheid van ADR. Bovendien zou het lastig zijn om bedrijven te verplichten gegevens 
van ADR-entiteiten op te nemen in facturen en kwitanties, met name voor bedrijven die 
gebruikmaken van de diensten van verschillende ADR-entiteiten voor verschillende door hen 
geleverde producten/diensten.

Amendement 364
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de op hun 
grondgebied gevestigde ondernemers de 
consumenten informeren over de ADR-
entiteiten waaronder zij vallen en die 
bevoegd zijn voor de behandeling van 
eventuele geschillen tussen hen en 
consumenten. Die informatie moet de 
internetadressen van de betrokken ADR-
entiteiten omvatten en aangeven of de 
ondernemer zich al dan niet verplicht 
gebruik te maken van de diensten van deze 
entiteiten voor de beslechting van 
geschillen met consumenten.

1. De lidstaten zien erop toe dat de op hun 
grondgebied gevestigde ondernemers de 
consumenten informeren over de ADR-
entiteiten waaronder zij vallen en die 
bevoegd zijn voor de behandeling van 
eventuele geschillen tussen hen en 
consumenten. Die informatie moet de 
internetadressen van de betrokken ADR-
entiteiten omvatten en aangeven of de 
ondernemer zich al dan niet verplicht 
gebruik te maken van de diensten van deze 
entiteiten voor de beslechting van 
geschillen met consumenten. Die 
informatie moet de internetadressen van 
de betrokken ADR-entiteiten omvatten.
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Or. en

Amendement 365
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de op hun 
grondgebied gevestigde ondernemers de 
consumenten informeren over de ADR-
entiteiten waaronder zij vallen en die 
bevoegd zijn voor de behandeling van 
eventuele geschillen tussen hen en 
consumenten. Die informatie moet de 
internetadressen van de betrokken ADR-
entiteiten omvatten en aangeven of de 
ondernemer zich al dan niet verplicht 
gebruik te maken van de diensten van 
deze entiteiten voor de beslechting van 
geschillen met consumenten.

1. De lidstaten zien erop toe dat de op hun 
grondgebied gevestigde ondernemers de 
consumenten informeren over de ADR-
entiteiten waaronder zij vallen en die 
bevoegd zijn voor de behandeling van 
eventuele geschillen tussen hen en 
consumenten. Die informatie moet de 
internetadressen van de betrokken ADR-
entiteiten omvatten.

Or. en

Motivering

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Amendement 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie moet op 
eenvoudige, rechtstreekse en duidelijk 
zichtbare wijze en te allen tijde 
toegankelijk zijn op de website van de 
ondernemer, voor zover hij over een 
website beschikt, in de algemene 
voorwaarden van tussen de ondernemer 
en een consument gesloten 
overeenkomsten voor de verkoop van 
goederen of verrichting van diensten, en 
op facturen en kwitanties met betrekking 
tot die overeenkomsten. Tevens moet 
worden vermeld op welke wijze nadere 
informatie kan worden verkregen over de 
betrokken ADR-entiteit en over de 
voorwaarden voor gebruikmaking daarvan.

2. De in lid 1 bedoelde informatie moet 
eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk
zijn. Daarbij moet worden vermeld op 
welke wijze nadere informatie kan worden 
verkregen over de betrokken ADR-entiteit 
en over de voorwaarden voor 
gebruikmaking daarvan.

Or. de

Amendement 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie moet op 
eenvoudige, rechtstreekse en duidelijk 
zichtbare wijze en te allen tijde 
toegankelijk zijn op de website van de 
ondernemer, voor zover hij over een 
website beschikt, in de algemene 
voorwaarden van tussen de ondernemer en 
een consument gesloten overeenkomsten 
voor de verkoop van goederen of 
verrichting van diensten, en op facturen en 
kwitanties met betrekking tot die 
overeenkomsten. Tevens moet worden 
vermeld op welke wijze nadere informatie 
kan worden verkregen over de betrokken 
ADR-entiteit en over de voorwaarden voor 
gebruikmaking daarvan. Voorstel voor een 

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op 
duidelijke, gemakkelijk te begrijpen wijze 
gepubliceerd en is eenvoudig , 
rechtstreeks en te allen tijde toegankelijk 
op de website van de ondernemer, voor 
zover hij over een website beschikt, in de 
algemene voorwaarden van tussen de 
ondernemer en een consument gesloten 
overeenkomsten voor de verkoop van 
goederen of verrichting van diensten, en 
telkens wanneer een ondernemer een 
klacht afwijst die de consument 
rechtstreeks bij hem heeft ingediend.
Tevens moet worden vermeld op welke 
wijze nadere informatie kan worden 
verkregen over de betrokken ADR-entiteit 
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richtlijn en over de voorwaarden voor 
gebruikmaking daarvan. Voorstel voor een 
richtlijn

Or. fr

Amendement 368
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie moet op 
eenvoudige, rechtstreekse en duidelijk 
zichtbare wijze en te allen tijde
toegankelijk zijn op de website van de 
ondernemer, voor zover hij over een 
website beschikt, in de algemene 
voorwaarden van tussen de ondernemer en 
een consument gesloten overeenkomsten 
voor de verkoop van goederen of 
verrichting van diensten, en op facturen 
en kwitanties met betrekking tot die 
overeenkomsten. Tevens moet worden 
vermeld op welke wijze nadere informatie 
kan worden verkregen over de betrokken 
ADR-entiteit en over de voorwaarden voor 
gebruikmaking daarvan.

2. De in lid 1 bedoelde informatie moet op 
duidelijke, begrijpelijke en eenvoudige 
wijze toegankelijk zijn op de website van 
de ondernemer, voor zover hij over een 
website beschikt, en indien van toepassing 
in de algemene voorwaarden van tussen de 
ondernemer en een consument gesloten 
verkoop- of 
dienstverleningsovereenkomsten.

Or. en

Motivering

Alleen bedrijven die gebruikmaken van ADR moeten verplicht worden gegevens te verstrekken 
over een ADR-entiteit, omdat consumenten anders misleid kunnen worden over de 
beschikbaarheid van ADR. Bovendien zou het lastig zijn om bedrijven te verplichten gegevens 
van ADR-entiteiten op te nemen in facturen en kwitanties, met name voor bedrijven die 
gebruikmaken van de diensten van verschillende ADR-entiteiten voor verschillende door hen 
geleverde producten/diensten.

Amendement 369
Sandra Kalniete
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie moet op 
eenvoudige, rechtstreekse en duidelijk 
zichtbare wijze en te allen tijde 
toegankelijk zijn op de website van de 
ondernemer, voor zover hij over een 
website beschikt, in de algemene 
voorwaarden van tussen de ondernemer en 
een consument gesloten overeenkomsten 
voor de verkoop van goederen of 
verrichting van diensten, en op facturen en 
kwitanties met betrekking tot die 
overeenkomsten. Tevens moet worden 
vermeld op welke wijze nadere informatie 
kan worden verkregen over de betrokken 
ADR-entiteit en over de voorwaarden voor 
gebruikmaking daarvan.

2. De in lid 1 bedoelde informatie moet op 
eenvoudige, rechtstreekse en duidelijk 
zichtbare wijze en te allen tijde 
toegankelijk zijn op de website van de 
ondernemer, voor zover hij over een 
website beschikt, in de algemene 
voorwaarden van tussen de ondernemer en 
een consument gesloten overeenkomsten 
voor de verkoop van goederen of 
verrichting van diensten.

Or. en

Amendement 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie moet op 
eenvoudige, rechtstreekse en duidelijk 
zichtbare wijze en te allen tijde
toegankelijk zijn op de website van de 
ondernemer, voor zover hij over een 
website beschikt, in de algemene 
voorwaarden van tussen de ondernemer en 
een consument gesloten overeenkomsten 
voor de verkoop van goederen of 
verrichting van diensten, en op facturen en 
kwitanties met betrekking tot die 
overeenkomsten. Tevens moet worden 
vermeld op welke wijze nadere informatie 

2. De in lid 1 bedoelde informatie moet op 
duidelijke, begrijpelijke en eenvoudige 
wijze toegankelijk zijn op de website van 
de ondernemer, voor zover hij over een 
website beschikt, in de algemene 
voorwaarden van tussen de ondernemer en 
een consument gesloten overeenkomsten 
voor de verkoop van goederen of 
verrichting van diensten.
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kan worden verkregen over de betrokken 
ADR-entiteit en over de voorwaarden voor 
gebruikmaking daarvan.

Or. en

Motivering

Lidstaten en ondernemers moeten kunnen overwegen hoe zij consumenten informeren. De 
verplichting om informatie te verschaffen in facturen en kwitanties zou een buitensporige 
belasting vormen, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen, en bovendien 
onpraktisch zijn.

Amendement 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Dit artikel laat het bepaalde in de 
artikelen 6, 7 en 8 van Richtlijn 
2011/83/EU betreffende de voorlichting 
van consumenten bij op afstand en buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten,
onverlet.

3. Dit artikel laat het bepaalde in de 
artikelen 6, 7 en 8 van Richtlijn 
2011/83/EU betreffende de voorlichting 
van consumenten bij op afstand en buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten 
en ter zake dienende bepalingen van 
Richtlijn 2009/138/EG betreffende de 
toegang tot en uitoefening van het 
verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) en 
Richtlijn 2002/65/EG betreffende de 
verkoop op afstand van financiële 
diensten aan consumenten onverlet.

Or. de

Motivering

De in artikel 10 bedoelde informatieplicht van ondernemingen jegens consumenten wordt niet 
alleen geregeld in de richtlijn betreffende consumentenrechten. De kaderrichtlijn Solvabiliteit 
II en de richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten bevatten bepalingen 
met betrekking tot informatie-eisen bij buitengerechtelijke afhandeling van klachten en 
geschillen die als extra voorbeelden moeten worden genoemd in artikel 10, lid 3.
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Amendement 372
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
entiteiten, de consumentenverenigingen, 
de brancheorganisaties, de centra van het 
netwerk van Europese consumentencentra 
en, in voorkomend geval, de 
overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
aangewezen instanties in hun ruimten en
op hun websites de in artikel 17, lid 3, 
bedoelde lijst van ADR-entiteiten voor het 
publiek toegankelijk maken.

De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
entiteiten, de centra van het netwerk van 
Europese consumentencentra en, in 
voorkomend geval, de overeenkomstig 
artikel 11, lid 2, aangewezen instanties op 
hun websites de in artikel 17, lid 4, 
bedoelde lijst van ADR-entiteiten voor het 
publiek toegankelijk maken via een 
koppeling met de website van de 
Commissie en op elke andere wijze die zij 
geschikt achten.

Or. en

Motivering

Consumentenverenigingen en brancheorganisaties zijn onafhankelijke organisaties en het zou 
opgepast zijn als de lidstaten hen verplichten tot een bepaalde manier van handelen. Het hoeft 
niet altijd gepast te zijn op de lijst van ADR-entiteiten beschikbaar te hebben in hun ruimten.

Amendement 373
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en de lidstaten zorgen 
ervoor dat bekend wordt gemaakt hoe 
consumenten gebruik kunnen maken van 
de ADR-procedures, als er zich een 
contractueel geschil voordoet met een 
handelaar, zoals vermeld in lid 1 van 
artikel 2.

Or. hu
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Amendement 374
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en de lidstaten dragen zorg 
voor geschikte verspreiding van de 
informatie omtrent de mogelijkheden van 
de consumenten te worden vergoed in 
geval van een contractueel geschil met 
een ondernemer, zoals bedoeld in artikel 
2.

Or. el

Amendement 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking tussen ADR-entiteiten bij 
beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen

Samenwerking en uitwisseling van 
ervaringen op Europees niveau tussen 
ADR-entiteiten

Or. fr

Amendement 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
entiteiten samenwerken bij de beslechting 

1. De lidstaten dienen erop toe te zien dat 
de ADR-entiteiten samenwerken bij de 
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van grensoverschrijdende geschillen. beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen en wisselen geregeld goede 
praktijken uit, zowel over 
grensoverschrijdende als binnenlandse 
geschillenbeslechting.

Or. fr

Amendement 377
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
entiteiten samenwerken bij de beslechting 
van grensoverschrijdende geschillen.

1. De lidstaten bevorderen dat de ADR-
entiteiten meewerken aan de beslechting 
van grensoverschrijdende geschillen.

Or. en

Motivering

ADR-entiteiten zijn vaak onafhankelijke organisaties en het zou opgepast zijn erop toe te zien 
dat ze samenwerken. Als ADR-aanbieders onnodig belast worden, kan dat hen ervan 
weerhouden zich aan te malden als ADR-entiteiten in de zin van deze richtlijn.

Amendement 378
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie ondersteunt en 
vergemakkelijkt de uitwisseling van 
ervaringen tussen ADR-entiteiten, 
teneinde beste praktijken te bevorderen, 
vooral via het programma 
"Consumenten;

Or. fr
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Amendement 379
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de ADR-
entiteiten samenwerken met de nationale 
instanties die zijn belast met de uitvoering 
van de Uniewetgeving inzake 
consumentenbescherming. 

1. De lidstaten bevorderen dat de ADR-
entiteiten samenwerken met de nationale 
instanties die zijn belast met de uitvoering 
van de Uniewetgeving inzake 
consumentenbescherming.

Or. en

Motivering

ADR-entiteiten zijn vaak onafhankelijke organisaties en het zou opgepast zijn erop toe te zien 
dat ze samenwerken.

Amendement 380
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze samenwerking omvat de 
uitwisseling van gegevens over de 
handelspraktijken van ondernemers over 
wie klachten van consumenten zijn 
binnengekomen. Zij omvat eveneens de 
terbeschikkingstelling door die nationale 
instanties aan de ADR-entiteiten van 
technische evaluaties en informatie, 
wanneer die voor de behandeling van 
individuele geschillen noodzakelijk zijn.

2. Deze samenwerking kan de uitwisseling 
omvatten van gegevens over de praktijken
van ondernemers in bepaalde 
bedrijfssectoren over wie klachten van 
consumenten zijn binnengekomen. Zij 
omvat eveneens de terbeschikkingstelling 
door die nationale instanties aan de ADR-
entiteiten van technische evaluaties en 
informatie, wanneer die voor de 
behandeling van individuele geschillen 
noodzakelijk zijn en niet elders kunnen 
worden verkregen.

Or. en
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Motivering

Het is van belang om meer informatie-uitwisseling tussen ADR-entiteiten en nationale 
instanties mogelijk te maken, maar een verplichting tot dergelijke uitwisseling kan in 
bepaalde omstandigheden de onafhankelijkheid van deze organisaties in gevaar brengen en 
ondernemers weerhouden van het gebruik van ADR.

Amendement 381
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze samenwerking omvat de 
uitwisseling van gegevens over de 
handelspraktijken van ondernemers over 
wie klachten van consumenten zijn 
binnengekomen. Zij omvat eveneens de 
terbeschikkingstelling door die nationale 
instanties aan de ADR-entiteiten van 
technische evaluaties en informatie, 
wanneer die voor de behandeling van 
individuele geschillen noodzakelijk zijn.

2. Deze samenwerking omvat de 
uitwisseling van gegevens over 
ondernemers, voor zover over hen
terugkerende klachten van consumenten 
zijn binnengekomen. Zij omvat eveneens 
de terbeschikkingstelling door die 
nationale instanties aan de ADR-entiteiten 
van technische evaluaties en informatie, 
voor zover beschikbaar, wanneer die voor 
de behandeling van individuele geschillen 
noodzakelijk zijn.

Or. de

Motivering

Handelspraktijken van ondernemingen mogen niet standaard worden gepubliceerd. Hier 
betreft het ook vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgeheimen die niet openbaar behoren te 
worden gemaakt. Daarbij kunnen ADR-entiteiten overheidsinstanties niet middels Europees 
recht verplichten verslag uit te brengen. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de
financiering.

Amendement 382
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze samenwerking omvat de 
uitwisseling van gegevens over de 
handelspraktijken van ondernemers over
wie klachten van consumenten zijn 
binnengekomen. Zij omvat eveneens de 
terbeschikkingstelling door die nationale 
instanties aan de ADR-entiteiten van 
technische evaluaties en informatie, 
wanneer die voor de behandeling van 
individuele geschillen noodzakelijk zijn.

2. Deze samenwerking omvat de 
uitwisseling van gegevens over klachten 
van consumenten en de positieve of 
negatieve uitkomst van de ADR-
procedure. Zij omvat eveneens de 
terbeschikkingstelling door die nationale 
instanties aan de ADR-entiteiten van 
technische evaluaties en informatie, 
wanneer die voor de behandeling van 
individuele geschillen noodzakelijk zijn.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar "handelspraktijken" lijkt onduidelijk en dubbelzinnig. In de nieuwe 
formulering ligt de nadruk van de informatie-uitwisseling op de aard en het type van de door 
de consument bij de ADR-entiteit ingediende klacht en de uitkomst van de procedure (of deze 
al of niet succesvol is geweest).

Amendement 383
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst een bevoegde 
instantie aan die belast is met het toezicht 
op het functioneren en de ontwikkeling
van de op zijn grondgebied gevestigde 
ADR-entiteiten. Elke lidstaat deelt de 
Commissie mee welke de aangewezen 
instantie is.

1. Elke lidstaat wijst een instantie aan als
bevoegde instantie in de zin van de 
artikelen 16 en 17. Elke lidstaat kan meer 
dan één bevoegde instantie aanwijzen. Als 
een lidstaat dat doet, besluit hij welke van 
de aangewezen bevoegde instanties als 
enig contactpunt van de Commissie voor 
de op zijn grondgebied gevestigde 
bevoegde instanties optreedt. Elke lidstaat 
deelt de Commissie mee welke de 
aangewezen instantie is of, in voorkomend 
geval, welke de aangewezen instanties, 
met inbegrip van het enige contactpunt, 
zijn.
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Or. en

Motivering

Teneinde verschillende sectorspecifieke of geografische benaderingen van ADR te kunnen 
weerspiegelen, moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben om meer dan één bevoegde 
instantie aan te wijzen.

Amendement 384
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst een bevoegde 
instantie aan die belast is met het toezicht 
op het functioneren en de ontwikkeling van 
de op zijn grondgebied gevestigde ADR-
entiteiten. Elke lidstaat deelt de Commissie 
mee welke de aangewezen instantie is.

1. Elke lidstaat wijst een bevoegde 
instantie aan die belast is met het toezicht 
op het functioneren en de ontwikkeling van 
de op zijn grondgebied gevestigde ADR-
entiteiten. Elke lidstaat kan meer dan één 
bevoegde instantie aanwijzen als het 
toezicht op de ADR-entiteiten in 
verschillende sectoren dat vereist. Als een 
lidstaat dat doet, wijst hij een van de 
bevoegde instanties als enig contactpunt 
van de Commissie aan. Elke lidstaat deelt 
de Commissie mee welke de aangewezen 
instantie is of, in voorkomend geval, welke 
de aangewezen instanties, met inbegrip 
van het enige contactpunt, zijn.

Or. en

Motivering

Het kan voor één bevoegde instantie moeilijk zijn om toezicht te houden op het functioneren 
en de ontwikkeling van de ADR-entiteiten in alle sectoren.

Amendement 385
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst een bevoegde 
instantie aan die belast is met het toezicht 
op het functioneren en de ontwikkeling
van de op zijn grondgebied gevestigde 
ADR-entiteiten. Elke lidstaat deelt de 
Commissie mee welke de aangewezen 
instantie is.

1. Elke lidstaat wijst een instantie aan als
bevoegde instantie in de zin van de 
artikelen 16 en 17. Elke lidstaat kan meer 
dan één bevoegde instantie aanwijzen. Als 
een lidstaat dat doet, besluit hij welke van 
de aangewezen bevoegde instanties als 
enig contactpunt van de Commissie voor 
de op zijn grondgebied gevestigde 
bevoegde instanties optreedt. Elke lidstaat 
deelt de Commissie mee welke de 
aangewezen instantie is of, in voorkomend 
geval, welke de bevoegde instanties, met 
inbegrip van het enige contactpunt, zijn. 

Or. en

Motivering

In sommige lidstaten maken sectorale verschillen het noodzakelijk om meerdere specifieke 
ADR-instanties aan te wijzen.

Amendement 386
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt een lijst op van de 
bevoegde instanties die haar 
overeenkomstig lid 1 zijn meegedeeld en 
maakt deze lijst bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

2. De Commissie stelt een lijst op van de 
bevoegde instanties, in voorkomend geval 
met inbegrip van die welke optreden als 
enig contactpunt, die haar overeenkomstig 
lid 1 zijn meegedeeld en maakt deze lijst 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) relevante statistieken die aantonen op 
welke wijze ondernemers voor hun 
geschillen met consumenten 
gebruikmaken van alternatieve 
geschillenbeslechting;

Schrappen

Or. de

Motivering

De eisen die aan de rapportages van de ARD-entiteiten aan de bevoegde autoriteiten worden 
gesteld, dienen praktisch uitvoerbaar en handhaafbaar te zijn en niet gepaard te gaan met 
onnodige administratieve lasten.

Amendement 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) in voorkomend geval, een beoordeling 
van de doeltreffendheid van hun 
samenwerking binnen netwerken van 
ADR-entiteiten ter vergemakkelijking van
de beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen;

Schrappen

Or. de

Motivering

De eisen die aan de rapportages van de ARD-entiteiten aan de bevoegde autoriteiten worden 
gesteld, dienen praktisch uitvoerbaar en handhaafbaar te zijn en niet gepaard te gaan met 
onnodige administratieve lasten.

Amendement 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) een zelfevaluatie van de 
doeltreffendheid van de door de entiteit 
aangeboden ADR-procedure en van de 
mogelijke manieren om de prestaties 
daarvan te verbeteren.

Schrappen

Or. de

Motivering

De eisen die aan de rapportages van de ARD-entiteiten aan de bevoegde autoriteiten worden 
gesteld, dienen praktisch uitvoerbaar en handhaafbaar te zijn en niet gepaard te gaan met 
onnodige administratieve lasten.

Amendement 390
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat ADR-
entiteiten waarbij de met de 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
personen exclusief in dienst zijn van de op 
hun grondgebied gevestigde ondernemer, 
de bevoegde instantie jaarlijks informeren 
over het aanhoudend voldoen door deze 
personen aan de volgende eisen:
a) zij worden door leidinggevenden op het 
hoogste niveau benoemd voor een termijn 
die lang genoeg is om de 
onafhankelijkheid van hun optreden te 
waarborgen;
b) er bestaat geen hiërarchische band met 
operationeel leidinggevenden, in het 
bijzonder met hen die verantwoordelijk 
zijn voor klantrelaties;
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c) hun beloning is niet afhankelijk van de 
uitkomsten van de ADR-procedures;
d) zij krijgen een speciaal budget 
toegewezen met voldoende middelen om 
de doeltreffendheid van de ADR-
procedures te waarborgen.

Or. en

Motivering

De uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn tot ADR-regelingen waarbij de met 
de geschillenbeslechting belaste natuurlijke persoon exclusief in dienst is van de ondernemer, 
dient vergezeld te gaan van aanvullend toezicht op dergelijke entiteiten om de blijvende 
naleving van de gestelde eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen die 
hun opname in het toepassingsgebied van de richtlijn bepaalt.

Amendement 391
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) indien van toepassing, de noodzaak dat 
partijen of hun vertegenwoordigers fysiek 
aanwezig zijn; en

Schrappen

Or. en

Amendement 392
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Als een ADR-entiteit niet langer 
voldoet aan de in lid 1 gestelde 
voorwaarden, wordt zij daarover door de 
bevoegde instantie geïnformeerd. Als de 
ADR-entiteit na drie maanden nog niet 
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voldoet aan de in lid 1 gestelde 
voorwaarden, verwijdert de bevoegde 
instantie de ADR-entiteit uit de lijst.

Or. en

Motivering

Het dient mogelijk te zijn om een ADR-entiteit na een passende waarschuwing uit de lijst van 
ADR-entiteiten te verwijderen als deze niet langer voldoet aan de kwaliteitscriteria van de 
richtlijn.

Amendement 393
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Deze lijst wordt zonder onnodige 
vertraging geactualiseerd waarna de 
relevante informatie wordt meegedeeld 
aan de Commissie.

Or. en

Amendement 394
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Als een lidstaat meer dan één 
bevoegde instantie heeft aangewezen, 
worden de in lid 2 bedoelde lijst en 
actualiseringen aan de Commissie 
meegedeeld door het enige contactpunt. 
De lijst en de actualiseringen hebben 
betrekking op alle ADR-entiteiten die zijn 
gevestigd in die lidstaat.
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Or. en

Amendement 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elke bevoegde instantie maakt om de 
twee jaar een verslag over de ontwikkeling 
en het functioneren van de ADR-entiteiten 
bekend. In het verslag worden met name:

5. Elke bevoegde instantie maakt om de 
drie jaar een verslag over de ontwikkeling 
en het functioneren van de ADR-entiteiten 
bekend. In het verslag worden met name:

Or. de

Motivering

Vermindering van de administratieve lasten voor de nationale autoriteiten.

Amendement 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de krachtens artikel 10 en 
artikel 16, leden 1 en 2, van deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
nemen alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat deze worden toegepast. De 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
sancties die na een eerder gegeven maar 
vruchteloze aanmaning van toepassing 
zijn op inbreuken op de krachtens artikel 
10 en artikel 16, leden 1 en 2, van deze 
richtlijn vastgestelde nationale bepalingen 
en nemen alle nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat deze worden 
toegepast. De sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

Or. de
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Amendement 397
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de krachtens artikel 10 en 
artikel 16, leden 1 en 2, van deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
nemen alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat deze worden toegepast.

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de krachtens artikel 10 van 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
worden toegepast.

Or. en

Motivering

Aanbieders van ADR die niet langer voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn, dienen te 
worden verwijderd uit de lijst van ADR-entiteiten. Het is daarom onnodig om aanvullende 
sancties op te leggen aan ADR-entiteiten; ze zouden er daardoor van kunnen worden 
weerhouden om op grond van de richtlijn geregistreerde entiteiten te worden.

Amendement 398
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 
[Publicatiebureau: voeg datum in: 18
maanden na inwerkingtreding] aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mee, alsmede een 
transponeringstabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 
[Publicatiebureau: voeg datum in: 24
maanden na inwerkingtreding] aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mee.

Or. en
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Motivering

Er is een langere transponeringsperiode vereist om uitvoeringswetgeving tot stand te brengen 
en nieuwe ADR-entiteiten op te richten of bestaande aanbieders van ADR een 
overgangsperiode toe te staan waarin zij hun praktijken kunnen aanpassen om te voldoen aan 
de voorwaarden van de richtlijn. Het is niet nodig om de lidstaten te verplichten een 
transponeringstabel te leveren.

Amendement 399
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 
[Publicatiebureau: voeg datum in: 18 
maanden na inwerkingtreding] aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mee, alsmede een 
transponeringstabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen, of 
arrangementen voor zelfregulering, in 
werking treden om uiterlijk op 
[Publicatiebureau: voeg datum in: 18 
maanden na inwerkingtreding] aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mee, alsmede een 
transponeringstabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

In sommige lidstaten, bijvoorbeeld Nederland, is ADR goed ontwikkeld zonder wetgeving. In 
deze lidstaten bestaat veel ruimte voor het bedrijfsleven om ADR in te voeren via 
zelfregulering. Veel bedrijven zien ADR als een goede manier om consumenten een 
aanvullend mechanisme voor het oplossen van geschillen aan te bieden. Dit kan gebeuren op 
zo'n basis dat ook de overheid haar (financiële) steentje bijdraagt aan dergelijke coöperatieve 
mechanismen. Het wordt van belang geacht om in artikel 22 uitdrukkelijk te bepalen dat de 
ADR-richtlijn kan worden uitgevoerd door middel van zelfregulering.

Amendement 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op [Publicatiebureau: voeg datum 
in: vijf jaar na de inwerkingtreding] en 
nadien om de drie jaar legt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité een verslag voor over de 
toepassing van deze richtlijn. In het verslag 
wordt aandacht besteed aan de 
ontwikkeling en de gebruikmaking van 
ADR-entiteiten en aan de gevolgen van 
deze richtlijn voor consumenten en 
ondernemers. Het verslag gaat, waar 
passend, vergezeld van voorstellen tot 
wijziging van deze richtlijn.

Uiterlijk op [Publicatiebureau: voeg datum 
in: vier jaar na de inwerkingtreding] en 
nadien om de vijf jaar legt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité een verslag voor over de 
toepassing van deze richtlijn. In dat verslag 
wordt aandacht besteed aan de 
ontwikkeling en de gebruikmaking van 
ADR-entiteiten en aan de gevolgen van 
deze richtlijn voor consumenten en 
ondernemers. Het verslag gaat, waar 
passend, vergezeld van voorstellen tot 
wijziging van deze richtlijn.

Or. de

Amendement 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie legt uiterlijk op [Office of 
Publications insert date: five years after the 
entry into force] en vanaf die datum elke 
twee jaar een verslag voor aan het 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité inzake de 
toepassing van deze richtlijn. Het verslag 
geeft aan hoe de ADR-entiteiten verder 
ontwikkeld kunnen worden en hoe zij 
ingezet kunnen worden, alsmede wat het 
effect van deze richtlijn is op consumenten 
en handelaren. Het verslag bevat, indien 
nodig, de voorstellen voor wijziging van de 
richtlijn.

De Commissie legt uiterlijk op [Office of 
Publications insert date: five years after the 
entry into force] en vanaf die datum elke 
twee jaar een verslag voor aan het 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité inzake de 
toepassing van deze richtlijn. Het verslag 
geeft aan hoe de ADR-entiteiten verder 
ontwikkeld kunnen worden en hoe zij 
ingezet kunnen worden, alsmede het effect 
van deze richtlijn op de consumenten en 
handelaren. Het verslag moet in het 
bijzonder de bepalingen bevatten inzake 
het toepassingsgebied van de richtlijn, en 
in het kader van het verslag moet worden 
onderzocht of het nodig is om het 
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toepassingsgebied uit te breiden naar 
geschillen die door ondernemers zijn 
aangespannen tegen consumenten. Bij het 
verslag moeten, indien van toepassing, de 
voorstellen voor wijziging van de richtlijn 
worden bijgevoegd.

Or. hu

Amendement 402
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. en

Motivering

De eis om niveaus van consumentenbescherming in verschillende Uniewetgeving te 
vergelijken is moeilijk uitvoerbaar. Bovendien moet deze richtlijn voorrang hebben op 
specifieke bepalingen van andere Uniewetgeving, niet op die wetgeving als geheel.


