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Amendement 88
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) Overeenkomstig artikel 26, lid 2, 
VWEU omvat de interne markt een ruimte 
zonder binnengrenzen waarin het vrije 
verkeer van goederen en diensten 
gewaarborgd is. Om ervoor te zorgen dat 
consumenten vertrouwen hebben in en 
profiteren van de digitale dimensie van de 
interne markt, dienen zij toegang te hebben 
tot eenvoudige en goedkope manieren van 
beslechting van geschillen die voortvloeien 
uit de verkoop van goederen of de 
verlening van diensten via internet. Dit is 
met name van belang wanneer 
consumenten over de grens winkelen.

Overeenkomstig artikel 26, lid 2, VWEU 
omvat de interne markt een ruimte zonder 
binnengrenzen waarin het vrije verkeer van 
goederen en diensten gewaarborgd is. Om 
ervoor te zorgen dat consumenten 
vertrouwen hebben in en profiteren van de 
digitale dimensie van de interne markt, 
dienen zij toegang te hebben tot 
eenvoudige, efficiënte en kosteloze 
manieren van beslechting van geschillen 
die voortvloeien uit de verkoop van 
goederen of de verlening van diensten via 
internet. Dit is met name van belang 
wanneer consumenten over de grens 
winkelen.

Or. fr

Amendement 89
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overeenkomstig artikel 26, lid 2, 
VWEU omvat de interne markt een ruimte 
zonder binnengrenzen waarin het vrije 
verkeer van goederen en diensten 
gewaarborgd is. Om ervoor te zorgen dat 
consumenten vertrouwen hebben in en 
profiteren van de digitale dimensie van de 
interne markt, dienen zij toegang te hebben 
tot eenvoudige en goedkope manieren van 
beslechting van geschillen die voortvloeien 
uit de verkoop van goederen of de 
verlening van diensten via internet. Dit is 
met name van belang wanneer 
consumenten over de grens winkelen.

(2) Overeenkomstig artikel 26, lid 2, 
VWEU omvat de interne markt een ruimte 
zonder binnengrenzen waarin het vrije 
verkeer van goederen en diensten 
gewaarborgd is. Om ervoor te zorgen dat 
consumenten vertrouwen hebben in en 
profiteren van de digitale dimensie van de 
interne markt, dient de werking van de 
interne markt te worden beheerst door 
beginselen die niet tot meer sociale 
ongelijkheid leiden; daarbij wordt de 
noodzaak benadrukt tot aanpassing van 
het Europese beleid ten aanzien van de 
verwezenlijking van een interne markt 
waarin de mens centraal staat, met als 
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middelpunt het welzijn van mensen in 
plaats van cijfers. Voorts zal de toegang 
tot eenvoudige en goedkope manieren van 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen die voortvloeien uit de verkoop 
van goederen of de verlening van diensten 
via internet onder de eerdergenoemde 
voorwaarden ook kunnen helpen. Dit zal
met name van belang zijn wanneer 
consumenten over de grens winkelen.

Or. el

Amendement 90
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De versnippering van de interne 
markt belemmert de bevordering van 
concurrentievermogen en groei.
Bovendien vormt de ongelijke 
beschikbaarheid, kwaliteit en kennis van 
eenvoudige, efficiënte en goedkope 
middelen voor het beslechten van uit de 
verkoop van goederen of de verrichting 
van diensten in de Unie voortvloeiende 
geschillen een obstakel binnen de interne 
markt die het vertrouwen van 
consumenten en ondernemers in 
grensoverschrijdend winkelen en 
grensoverschrijdende verkoop 
ondergraaft.

Or. en

Amendement 91
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie beseft dat het 
potentieel van e-handel een substantiële 
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bijdrage zou kunnen leveren aan 
hernieuwde groei in de Unie, maar dat dit 
de integratie van het ODR-platform en de 
ADR-entiteiten als uiteengezet in 
[Publicatiebureau: voeg nummer in van 
Richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen 
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(Richtlijn ADR consumenten)] vereist.

Or. en

Amendement 92
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De interne markt is een realiteit in het 
dagelijkse leven van consumenten bij het 
reizen, kopen en betalen. Consumenten zijn 
de belangrijkste actoren op de interne 
markt en moeten derhalve in het 
middelpunt daarvan staan. De digitale 
dimensie van de interne markt wordt van 
cruciaal belang voor zowel consumenten 
als ondernemers. Consumenten kopen 
steeds meer via internet en steeds meer 
ondernemers verkopen online. 
Consumenten en ondernemers moeten 
vertrouwen hebben in transacties in een
digitale omgeving.

(5) De interne markt is een realiteit in het 
dagelijkse leven van consumenten bij het 
reizen, kopen en betalen, en de effectiviteit 
van de politieke bescherming van de 
consument hangt af van de mate waarin 
de wetgeving in staat is om praktijken en 
maatregelen te voorkomen die schadelijk 
zijn voor de belangen van consumenten.
Consumenten zijn de belangrijkste actoren 
op de interne markt en moeten derhalve in 
het middelpunt daarvan staan. De digitale 
dimensie van de interne markt wordt van 
cruciaal belang voor zowel consumenten 
als ondernemers. Consumenten kopen 
steeds meer via internet en steeds meer 
ondernemers verkopen online. 
Consumenten en ondernemers moeten 
vertrouwen hebben in transacties in een
digitale omgeving.

Or. el

Amendement 93
Pablo Arias Echeverría

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

(5) De interne markt is een realiteit in het 
dagelijkse leven van consumenten bij het 
reizen, kopen en betalen. Consumenten zijn 
de belangrijkste actoren op de interne 
markt en moeten derhalve in het 
middelpunt daarvan staan. De digitale 
dimensie van de interne markt wordt van 
cruciaal belang voor zowel consumenten 
als ondernemers. Consumenten kopen 
steeds meer via internet en steeds meer 
ondernemers verkopen online. 
Consumenten en ondernemers moeten 
vertrouwen hebben in transacties in een 
digitale omgeving.

(5) De interne markt is een realiteit in het 
dagelijkse leven van consumenten bij het 
reizen, kopen en betalen. Consumenten zijn 
de belangrijkste actoren op de interne 
markt en moeten derhalve in het 
middelpunt daarvan staan. De digitale 
dimensie van de interne markt wordt van 
cruciaal belang voor zowel consumenten 
als ondernemers. Consumenten kopen 
steeds meer via internet en steeds meer 
ondernemers verkopen online. 
Consumenten en ondernemers moeten 
vertrouwen hebben in transacties in een 
digitale omgeving. In de huidige periode 
van crisis is het van groot belang 
initiatieven te ontwikkelen die de 
economische groei, de werkgelegenheid 
en het weer op gang komen van de 
consumptie bevorderen. De digitale markt 
biedt bij uitstek kansen deze doelen te
verwezenlijken, maar hiervoor moet de 
Europese Unie in staat zijn een complete 
interne digitale markt te creëren. Het is 
hiertoe noodzakelijk enerzijds bestaande 
hindernissen weg te nemen en anderzijds 
het consumentenvertrouwen te vergroten. 
Ook een betrouwbaar en efficiënt systeem 
voor onlinegeschillenbeslechting kan in 
hoge mate aan een toename van dit 
consumentenvertrouwen in de EU 
bijdragen.

Or. es

Amendement 94
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De mogelijkheid van eenvoudige en 
goedkope beslechting van geschillen kan 
het vertrouwen van consumenten en 
ondernemers in de digitale markt 

(6) De mogelijkheid van eenvoudige,
efficiënte en kosteloze beslechting van 
geschillen kan het vertrouwen van 
consumenten en ondernemers in de digitale 
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bevorderen. Consumenten en ondernemers 
lopen echter nog steeds tegen barrières aan 
wanneer zij op zoek gaan naar 
buitengerechtelijke oplossingen voor met 
name hun geschillen die voortvloeien uit 
grensoverschrijdende onlinetransacties. 
Dergelijke geschillen blijven thans dus 
vaak onopgelost.

markt bevorderen. Consumenten en 
ondernemers lopen echter nog steeds tegen 
barrières aan wanneer zij op zoek gaan 
naar buitengerechtelijke oplossingen voor 
met name hun geschillen die voortvloeien 
uit grensoverschrijdende onlinetransacties. 
Dergelijke geschillen blijven thans dus 
vaak onopgelost.

Or. fr

Amendement 95
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De mogelijkheid van eenvoudige en 
goedkope beslechting van geschillen kan
het vertrouwen van consumenten en 
ondernemers in de digitale markt 
bevorderen. Consumenten en ondernemers 
lopen echter nog steeds tegen barrières aan 
wanneer zij op zoek gaan naar 
buitengerechtelijke oplossingen voor met 
name hun geschillen die voortvloeien uit 
grensoverschrijdende onlinetransacties. 
Dergelijke geschillen blijven thans dus 
vaak onopgelost.

(6) De bevordering van maatregelen voor 
de bestrijding van woekerwinsten en de 
mogelijkheid van eenvoudige en goedkope 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen kunnen het vertrouwen van 
consumenten en ondernemers in de digitale 
markt bevorderen. Consumenten en 
ondernemers lopen echter nog steeds tegen 
barrières aan wanneer zij op zoek gaan 
naar buitengerechtelijke oplossingen voor 
met name geschillen die voortvloeien uit 
grensoverschrijdende onlinetransacties. 
Dergelijke geschillen blijven thans dus 
vaak onopgelost.

Or. el

Amendement 96
Tiziano Motti

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) De mogelijkheid van eenvoudige en 
goedkope beslechting van geschillen kan 
het vertrouwen van consumenten en 
ondernemers in de digitale markt 
bevorderen. Consumenten en ondernemers 

6) De mogelijkheid van eenvoudige en 
goedkope beslechting van geschillen kan 
het vertrouwen van consumenten en 
ondernemers in de digitale markt 
bevorderen. Consumenten en ondernemers 
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lopen echter nog steeds tegen barrières aan 
wanneer zij op zoek gaan naar 
buitengerechtelijke oplossingen voor met 
name hun geschillen die voortvloeien uit 
grensoverschrijdende onlinetransacties. 
Dergelijke geschillen blijven thans dus 
vaak onopgelost.

lopen echter nog steeds tegen barrières aan 
wanneer zij op zoek gaan naar 
buitengerechtelijke oplossingen voor met
name hun geschillen die voortvloeien uit 
grensoverschrijdende onlinetransacties. 
Dergelijke geschillen blijven thans dus 
vaak onopgelost. Sommige lidstaten waar 
de nationale wetgeving de basisvereisten 
uit de richtlijn betreffende bemiddeling 
overstijgt, lijken aanzienlijke resultaten 
geboekt te hebben bij het bevorderen van 
de buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen in burgerlijke en handelszaken. 
De geboekte resultaten tonen aan dat 
bemiddeling kan bijdragen tot een 
passende en snelle buitengerechtelijke 
oplossing voor geschillen via aan de 
vereisten van de partijen en voor de 
bescherming van de consument 
aangepaste procedures;

Or. it

Amendement 97
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Onlinegeschillenbeslechting biedt een 
eenvoudige en goedkope 
buitengerechtelijke oplossing voor 
geschillen die voortvloeien uit 
grensoverschrijdende onlinetransacties. Er 
ontbreken momenteel echter mechanismen 
die het voor consumenten en ondernemers 
mogelijk maken om dergelijke geschillen 
langs elektronische weg op te lossen. Dit 
leidt tot benadeling van de consument, 
vormt een belemmering voor 
grensoverschrijdende onlinetransacties, 
zorgt voor ongelijke voorwaarden voor 
ondernemers en staat dus de ontwikkeling 
van e-commerce in de weg.

(7) Onlinegeschillenbeslechting biedt een 
eenvoudige, efficiënte en goedkope 
buitengerechtelijke oplossing voor 
geschillen die voortvloeien uit 
grensoverschrijdende onlinetransacties. Er 
ontbreken momenteel echter mechanismen 
die het voor consumenten en ondernemers 
mogelijk maken om dergelijke geschillen 
langs elektronische weg op te lossen. Dit 
leidt tot benadeling van de consument, 
vormt een belemmering voor 
grensoverschrijdende onlinetransacties, 
zorgt voor ongelijke voorwaarden voor 
ondernemers en staat dus de ontwikkeling 
van e-commerce in de weg.

Or. fr
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Amendement 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze verordening dient te gelden voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen tussen 
consumenten en ondernemers die 
voortvloeien uit de grensoverschrijdende
verkoop van goederen of verrichting van 
diensten door ondernemers via internet. Zij 
dient niet te gelden voor geschillen tussen 
consumenten en ondernemers die 
voortvloeien uit de verkoop van goederen 
of verrichting van diensten via internet, 
wanneer ten minste een van hen niet in een 
lidstaat van de Unie gevestigd of 
woonachtig is op het tijdstip waarop de 
consument die goederen of diensten 
bestelt, of de ondernemer en de 
consument in dezelfde lidstaat gevestigd 
of woonachtig zijn.

(8) Deze verordening dient te gelden voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen over contractuele
verplichtingen tussen consumenten die in 
de Unie woonachtig zijn en in de Unie 
gevestigde ondernemers die voortvloeien 
uit de verkoop van goederen of verrichting 
van diensten door ondernemers via internet 
die worden bestreken door Richtlijn ..../....
EU [Publicatiebureau: voeg nummer in 
van de Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (richtlijn ADR 
consumenten)]. Ook geschillen die 
voortvloeien uit de verkoop of het 
verstrekken van digitale inhoud tegen 
betaling dienen hieronder te vallen.
Hoewel in het bijzonder consumenten en 
ondernemers die grensoverschrijdende 
transacties uitvoeren voordeel zullen 
hebben van een dergelijk online-
geschillenbeslechtingsmechanisme, dient 
deze verordening ook van toepassing te 
zijn op binnenlandse onlinetransacties, 
zodat op het gebied van de elektronische 
handel werkelijk gelijke uitgangsposities 
gelden. Zij dient niet te gelden voor 
geschillen tussen consumenten en 
ondernemers die voortvloeien uit de 
verkoop van goederen of verrichting van 
diensten via internet, wanneer ten minste 
een van hen niet in een lidstaat van de Unie 
gevestigd of woonachtig is op het tijdstip 
waarop de consument die goederen of 
diensten bestelt.

Or. en
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Amendement 99
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze verordening dient te gelden voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen tussen 
consumenten en ondernemers die 
voortvloeien uit de grensoverschrijdende 
verkoop van goederen of verrichting van 
diensten door ondernemers via internet. Zij 
dient niet te gelden voor geschillen tussen 
consumenten en ondernemers die 
voortvloeien uit de verkoop van goederen 
of verrichting van diensten via internet, 
wanneer ten minste een van hen niet in een 
lidstaat van de Unie gevestigd of 
woonachtig is op het tijdstip waarop de 
consument die goederen of diensten 
bestelt, of de ondernemer en de consument 
in dezelfde lidstaat gevestigd of 
woonachtig zijn.

(8) Deze verordening dient te gelden voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen over contractuele
verplichtingen tussen consumenten die in 
de Unie woonachtig zijn en in de Unie 
gevestigde ondernemers die voortvloeien 
uit de grensoverschrijdende verkoop van 
goederen of verrichting van diensten door 
ondernemers via internet. Ook geschillen 
die voortvloeien uit de verkoop of het 
verstrekken van digitale inhoud tegen 
betaling dienen hieronder te vallen. Zij 
dient niet te gelden voor geschillen tussen 
consumenten en ondernemers die 
voortvloeien uit verkoop- of 
dienstenovereenkomsten via internet, 
wanneer ten minste een van hen niet in een 
lidstaat van de Unie gevestigd of 
woonachtig is op het tijdstip waarop de 
consument die goederen of diensten 
bestelt, of de ondernemer en de consument 
in dezelfde lidstaat gevestigd of 
woonachtig zijn.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om duidelijk te maken dat overeenkomsten voor de verkoop of het verstrekken 
van digitale inhoud tegen betaling (bv. digitale downloads) binnen het toepassingsgebied van de 
verordening vallen. Ook is de term "contractuele verplichtingen" beter dan simpelweg "de 
verkoop".

Amendement 100
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze verordening dient te gelden voor (8) Deze verordening dient te gelden voor 
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de buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen tussen
consumenten en ondernemers die 
voortvloeien uit de grensoverschrijdende 
verkoop van goederen of verrichting van 
diensten door ondernemers via internet. Zij 
dient niet te gelden voor geschillen tussen 
consumenten en ondernemers die 
voortvloeien uit de verkoop van goederen 
of verrichting van diensten via internet, 
wanneer ten minste een van hen niet in een 
lidstaat van de Unie gevestigd of 
woonachtig is op het tijdstip waarop de 
consument die goederen of diensten 
bestelt, of de ondernemer en de consument 
in dezelfde lidstaat gevestigd of 
woonachtig zijn.

de buitengerechtelijke beslechting van 
door consumenten tegen ondernemers 
geïnitieerde contractuele geschillen die 
voortvloeien uit de grensoverschrijdende 
verkoop van goederen of verrichting van 
diensten door ondernemers via internet. Zij 
dient niet te gelden voor door 
consumenten tegen ondernemers 
geïnitieerde geschillen die voortvloeien uit 
de verkoop van goederen of verrichting 
van diensten via internet, wanneer ten 
minste een van hen niet in een lidstaat van 
de Unie gevestigd of woonachtig is op het 
tijdstip waarop de consument die goederen 
of diensten bestelt, of de ondernemer en de
consument in dezelfde lidstaat gevestigd of 
woonachtig zijn.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van deze verordening moet worden beperkt tot klachten van consumenten 
tegen ondernemers en mag geen klachten van ondernemers tegen consumenten omvatten, 
aangezien dit voorstel zich toespitst op de bescherming van consumenten en ondernemers over 
andere middelen beschikken om klachten tegen consumenten af te handelen.

Amendement 101
Tiziano Motti

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) Deze verordening dient te gelden voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
grensoverschrijdende verkoop van 
goederen of verrichting van diensten door 
ondernemers via internet. Zij dient niet te 
gelden voor geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
verkoop van goederen of verrichting van 
diensten via internet, wanneer ten minste 
een van hen niet in een lidstaat van de Unie 
gevestigd of woonachtig is op het tijdstip 
waarop de consument die goederen of 
diensten bestelt, of de ondernemer en de 

8) Deze verordening dient te gelden voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
grensoverschrijdende verkoop van 
goederen of verrichting van diensten door 
ondernemers via internet. Zij dient niet te 
gelden voor geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
verkoop van goederen of verrichting van 
diensten via internet, wanneer ten minste 
een van hen niet in een lidstaat van de Unie 
gevestigd of woonachtig is op het tijdstip 
waarop de consument die goederen of 
diensten bestelt, of de ondernemer en de 
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consument in dezelfde lidstaat gevestigd of 
woonachtig zijn.

consument in dezelfde lidstaat gevestigd of 
woonachtig zijn. 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-handel, te 
versterken. Dergelijke ontwikkeling moet 
gebaseerd zijn op de al in de lidstaten 
bestaande ADR-procedures, met 
eerbiediging van hun wettelijke tradities. 
De verspreiding van de ADR-procedures 
kan bovendien belangrijk blijken in die 
lidstaten waar tal van zaken bij de 
rechtbanken hangende zijn en de burgers 
van de Europese Unie het recht op een 
rechtvaardig proces binnen redelijke 
termijnen niet wordt toegekend;

Or. it

Amendement 102
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Onder de definitie van consument 
dienen natuurlijke personen te vallen die 
buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit handelen. Als een 
overeenkomst evenwel wordt gesloten 
voor doeleinden die deels binnen en deels 
buiten de beroepssfeer liggen (gemengde 
overeenkomst) en het handelsaspect zo 
beperkt is dat het binnen de globale 
context van de overeenkomst niet 
overheerst, dient de betrokkene ook als 
consument te worden aangemerkt.

(10) Onder de definitie van consument 
dienen natuurlijke personen te vallen die 
buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit handelen.

Or. en

Motivering

De uitstrekking van de definitie van consument tot gemengde overeenkomsten (overeenkomsten 
die worden gesloten voor doeleinden die deels binnen en deels buiten de beroepssfeer liggen) is 
verwarrend, met name omdat de definitie van consument in artikel 4, onder a) hierover duidelijk 
is ("consument": iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn handels-, 
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bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit);

Amendement 103
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze verordening dient niet te gelden 
voor geschillen tussen consumenten en 
ondernemers die voortvloeien uit de 
grensoverschrijdende offlineverkoop van 
goederen of offlineverrichting van 
diensten. Deze verordening dient niet te 
gelden voor geschillen tussen ondernemers.

(12) Deze verordening dient niet te gelden 
voor geschillen tussen consumenten en 
ondernemers die voortvloeien uit de 
offlineverkoop van goederen of 
offlineverrichting van diensten. Deze 
verordening dient noch te gelden voor 
klachten van ondernemers tegen 
consumenten, noch voor geschillen tussen 
ondernemers

Or. fr

Amendement 104
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze verordening dient niet te gelden 
voor geschillen tussen consumenten en 
ondernemers die voortvloeien uit de 
grensoverschrijdende offlineverkoop van 
goederen of offlineverrichting van 
diensten. Deze verordening dient niet te 
gelden voor geschillen tussen ondernemers.

(12) Deze verordening dient niet te gelden 
voor geschillen tussen consumenten en 
ondernemers die voortvloeien uit de 
grensoverschrijdende offlineverkoop van 
goederen of offlineverrichting van 
diensten. Deze verordening dient niet te 
gelden voor geschillen tussen ondernemers 
of voor klachten van ondernemers tegen 
consumenten.

Or. en

Motivering

Aangezien een aanzienlijk aantal ADR-aanbieders is opgericht in reactie op de onevenwichtige 
machtsverhouding tussen consumenten en ondernemers, zou het niet passend zijn om in de ADR-
richtlijn te eisen dat deze aanbieders door bedrijven tegen consumenten geïnitieerde geschillen 
moeten aanvaarden. Als de ADR-richtlijn niet vereist dat dergelijke ADR-diensten beschikbaar 
zijn, is het niet zinvol om deze wel in de ODR-verordening op te nemen.
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Amendement 105
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze verordening dient niet te gelden 
voor geschillen tussen consumenten en 
ondernemers die voortvloeien uit de 
grensoverschrijdende offlineverkoop van 
goederen of offlineverrichting van 
diensten. Deze verordening dient niet te 
gelden voor geschillen tussen ondernemers.

(12) Deze verordening dient niet te gelden 
voor door consumenten tegen 
ondernemers geïnitieerde geschillen die 
voortvloeien uit de grensoverschrijdende 
offlineverkoop van goederen of 
offlineverrichting van diensten. Deze 
verordening dient niet te gelden voor 
geschillen tussen ondernemers.

Or. en

Motivering

Gevolg van het amendement op overweging 8 over het toepassingsgebied van de verordening.

Amendement 106
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Consumenten moeten door de 
lidstaten worden aangemoedigd om, 
voordat ze hun geschil via het ODR-
platform voorleggen aan een ADR-
entiteit, alles in het werk te stellen om 
contact met de ondernemer op te nemen, 
via diens website, e-mail of andere 
elektronische middelen, voor zover van 
toepassing, om het geschil minnelijk op te 
lossen.

Or. en

Amendement 107
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze verordening beoogt de 
totstandbrenging van een platform voor 
onlinegeschillenbeslechting ("ODR") op 
Europees niveau. Het ODR-platform dient 
de vorm te krijgen van een interactieve 
website die één enkel toegangspunt biedt 
voor consumenten en ondernemers die 
buitengerechtelijke beslechting nastreven 
van geschillen die zijn voortgevloeid uit 
een grensoverschrijdende e-
handelstransactie. Het platform moet 
consumenten en ondernemers in staat 
stellen klachten in te dienen door het 
invullen van een in alle officiële talen van 
de Unie beschikbaar elektronisch 
klachtenformulier, en moet de klachten 
doorgeleiden naar een entiteit voor 
alternatieve geschillenbeslechting ("ADR") 
die bevoegd is ter zake van het betrokken 
geschil. Het platform moet de ADR-
entiteiten en partijen de mogelijkheid 
bieden om de 
geschillenbeslechtingsprocedure via het 
platform te voeren.

(14) Deze verordening beoogt de 
totstandbrenging van een platform voor 
onlinegeschillenbeslechting ("ODR") op 
Europees niveau. Het ODR-platform dient 
de vorm te krijgen van een eigen 
interactieve website die één enkel 
toegangspunt biedt voor consumenten en 
ondernemers die buitengerechtelijke 
beslechting nastreven van geschillen die 
zijn voortgevloeid uit een 
grensoverschrijdende e-handelstransactie. 
Het moet algemene informatie 
verstrekken over alternatieve beslechting 
van contractuele geschillen die 
voortvloeien uit de verkoop van goederen 
of de verrichting van online diensten 
tussen consumenten en ondernemers. Het 
platform moet consumenten in staat stellen 
klachten in te dienen door het invullen van 
een in alle officiële talen van de Unie 
beschikbaar elektronisch 
klachtenformulier, en hen voorlichten over 
de mogelijkheid desgewenst de hulp in te 
roepen van facilitator s om het formulier 
op correcte wijze in te vullen. Het moet de 
klachten doorgeleiden naar een entiteit 
voor alternatieve geschillenbeslechting 
("ADR") die bevoegd is ter zake van het 
betrokken geschil. Het platform moet de 
ADR-entiteiten en partijen de mogelijkheid 
bieden om de 
geschillenbeslechtingsprocedure via het 
platform te voeren.

Or. fr

Amendement 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze verordening beoogt de 
totstandbrenging van een platform voor 
onlinegeschillenbeslechting ("ODR") op 

(14) Deze verordening beoogt de 
totstandbrenging van een platform voor 
onlinegeschillenbeslechting ("ODR") op 
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Europees niveau. Het ODR-platform dient 
de vorm te krijgen van een interactieve 
website die één enkel toegangspunt biedt 
voor consumenten en ondernemers die 
buitengerechtelijke beslechting nastreven 
van geschillen die zijn voortgevloeid uit 
een grensoverschrijdende e-
handelstransactie. Het platform moet 
consumenten en ondernemers in staat 
stellen klachten in te dienen door het 
invullen van een in alle officiële talen van 
de Unie beschikbaar elektronisch 
klachtenformulier, en moet de klachten 
doorgeleiden naar een entiteit voor 
alternatieve geschillenbeslechting ("ADR") 
die bevoegd is ter zake van het betrokken 
geschil. Het platform moet de ADR-
entiteiten en partijen de mogelijkheid 
bieden om de 
geschillenbeslechtingsprocedure via het 
platform te voeren.

Europees niveau. Het ODR-platform dient 
de vorm te krijgen van een interactieve 
website die één enkel toegangspunt biedt 
voor consumenten en ondernemers die 
buitengerechtelijke beslechting nastreven 
van geschillen die zijn voortgevloeid uit e-
handelstransacties. Het platform moet 
consumenten en ondernemers in staat 
stellen klachten in te dienen door het 
invullen van een in alle officiële talen van 
de Unie beschikbaar elektronisch 
klachtenformulier, en moet de klachten 
doorgeleiden naar een entiteit voor 
alternatieve geschillenbeslechting ("ADR") 
die bevoegd is ter zake van het betrokken
geschil. Het ODR-platform moet 
interoperabel zijn met bestaande ADR-
entiteiten die online opereren. Het 
klachtenformulier dient alleen die 
informatie te bevatten die nodig is om vast 
te stellen welke ADR-entiteit of -entiteiten 
bevoegd zijn om het geschil in 
behandeling te nemen.

Or. en

Amendement 109
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze verordening beoogt de 
totstandbrenging van een platform voor 
onlinegeschillenbeslechting ("ODR") op 
Europees niveau. Het ODR-platform dient 
de vorm te krijgen van een interactieve 
website die één enkel toegangspunt biedt 
voor consumenten en ondernemers die 
buitengerechtelijke beslechting nastreven 
van geschillen die zijn voortgevloeid uit 
een grensoverschrijdende e-
handelstransactie. Het platform moet 
consumenten en ondernemers in staat 
stellen klachten in te dienen door het 
invullen van een in alle officiële talen van 
de Unie beschikbaar elektronisch 
klachtenformulier, en moet de klachten 

(14) Deze verordening beoogt de 
totstandbrenging van een platform voor 
onlinegeschillenbeslechting ("ODR") op 
Europees niveau. De verantwoordelijkheid 
voor de oprichting en het onderhoud van 
het ODR-platform moet bij Commissie 
liggen. Het ODR-platform dient de vorm te 
krijgen van een interactieve website die 
één enkel toegangspunt biedt voor 
consumenten en ondernemers die 
buitengerechtelijke beslechting nastreven 
van geschillen die zijn voortgevloeid uit 
een e-commercetransactie. Het platform 
moet consumenten en ondernemers in staat 
stellen klachten in te dienen door het 
invullen van een in alle officiële talen van 
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doorgeleiden naar een entiteit voor 
alternatieve geschillenbeslechting ("ADR") 
die bevoegd is ter zake van het betrokken 
geschil. Het platform moet de ADR-
entiteiten en partijen de mogelijkheid 
bieden om de 
geschillenbeslechtingsprocedure via het 
platform te voeren.

de Unie beschikbaar elektronisch 
klachtenformulier, en moet de klachten 
doorgeleiden naar een entiteit voor 
alternatieve geschillenbeslechting ("ADR") 
die bevoegd is ter zake van het betrokken 
geschil. Het platform moet de ADR-
entiteiten en partijen de mogelijkheid 
bieden om de 
geschillenbeslechtingsprocedure via het 
platform te voeren.

Or. en

Amendement 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het platform moet ook gratis een 
elektronische case management tool ter 
beschikking stellen dat de partijen en de 
ADR-entiteit in staat stelt de 
geschillenbeslechtingsprocedure online te 
voeren via het platform. ADR-entiteiten 
moeten dit instrument kunnen gebruiken 
en op hun procedures kunnen toesnijden.
Het instrument moet de partijen en ADR-
entiteiten in staat stellen relevante 
verklaringen en bewijs te uploaden. Het 
instrument moet, overeenkomstig de 
ADR-procedure die door de relevante 
ADR-entiteit wordt toegepast, automatisch 
termijnen stellen voor partijen, 
bijvoorbeeld voor indieningen. Ook moet 
het instrument zorgen voor een website 
met beperkte toegang over het ODR-
platform, waartoe de partijen, de ADR-
entiteit en indien nodig de 
consumentenadviseurs toegang hebben.

Or. en

Amendement 111
Louis Grech
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het ODR-platform moet één 
enkel toegangspunt bieden voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
onlinegeschillen door de ADR-entiteiten 
die een geschil buitengerechtelijk trachten 
te beslechten, op duurzame basis zijn 
opgericht, voldoen aan de 
kwaliteitscriteria van hoofdstuk II van 
[Publicatiebureau: voeg nummer in van 
de Richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen 
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(richtlijn ADR consumenten)], en zijn 
aangemeld bij de Commissie 
overeenkomstig artikel 17, lid 2, van 
[Publicatiebureau: voeg nummer in van 
de Richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen 
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(richtlijn ADR consumenten)].

Or. en

Amendement 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) De Commissie moet de technische 
faciliteiten bieden voor de werking van 
het platform, met inbegrip van 
vertaalfuncties. Het instrument moet een 
elektronische vertaalfunctionaliteit bieden 
aan de partijen en de ADR-entiteit. Deze 
functionaliteit moet alle noodzakelijke 
vertalingen tot stand brengen en zal 
worden ondersteund door vertalers.Ook 
moet de Commissie op het ODR-platform 
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informatie aan de consumenten 
verschaffen over de mogelijkheid om 
bijstand te vragen van de 
consumentenadviseurs. Consumenten 
dienen echter te worden aangemoedigd 
om eerst contact op te nemen met de 
ondernemer en zodoende rechtstreeks 
naar een minnelijke schikking voor het 
geschil te streven voordat zij via het ODR-
platform een klacht indienen.

Or. en

Amendement 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quater) Het ODR-platform moet 
alleen toegankelijk zijn via het 
thematische webportaal "Uw Europa", 
omdat dit portaal een bestaand één enkel 
toegangspunt is voor zowel consumenten 
als ondernemers die zoeken naar hulp en 
informatie over de rechten die ze op grond 
van de EU-wetgeving hebben. Het ODR-
platform moet een prominente plaats op 
het "Uw Europa"-portaal krijgen.

Or. en

Amendement 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een ODR-stelsel op Europees niveau 
moet voortbouwen op de in de lidstaten 
bestaande ADR-entiteiten, met 
eerbiediging van de juridische tradities van 
de lidstaten. De ADR-entiteiten waarnaar 
via het ODR-platform een klacht is 
doorgeleid, dienen derhalve hun eigen 

(15) Een ODR-stelsel op Europees niveau 
moet voortbouwen op de in de lidstaten 
bestaande ADR-entiteiten, met 
eerbiediging van de juridische tradities van 
de lidstaten. De ADR-entiteiten waarnaar 
via het ODR-platform een klacht is 
doorgeleid, dienen derhalve hun eigen 
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procedurevoorschriften, met inbegrip van 
de kostenregeling, toe te passen. Deze 
verordening beoogt evenwel een aantal 
gemeenschappelijke regels vast te stellen 
die op deze procedures van toepassing zijn 
en die de doeltreffendheid daarvan zullen 
waarborgen. Dergelijke regels moeten 
onder meer een snelle 
geschillenbeslechting verzekeren.

procedurevoorschriften, met inbegrip van 
de kostenregeling, toe te passen. Deze 
verordening beoogt evenwel een aantal 
gemeenschappelijke regels vast te stellen 
die op deze procedures van toepassing zijn 
en die de doeltreffendheid daarvan zullen 
waarborgen. Dergelijke regels moeten 
onder meer een snelle 
geschillenbeslechting verzekeren en niet 
de fysieke verschijning van de partijen of 
hun vertegenwoordigers voor de ADR-
entiteit vereisen. De partijen kunnen 
echter besluiten dat fysieke aanwezigheid 
noodzakelijk is.

Or. en

Amendement 115
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een ODR-stelsel op Europees niveau 
moet voortbouwen op de in de lidstaten 
bestaande ADR-entiteiten, met 
eerbiediging van de juridische tradities van 
de lidstaten. De ADR-entiteiten waarnaar 
via het ODR-platform een klacht is 
doorgeleid, dienen derhalve hun eigen 
procedurevoorschriften, met inbegrip van 
de kostenregeling, toe te passen. Deze 
verordening beoogt evenwel een aantal 
gemeenschappelijke regels vast te stellen 
die op deze procedures van toepassing zijn 
en die de doeltreffendheid daarvan zullen 
waarborgen. Dergelijke regels moeten 
onder meer een snelle 
geschillenbeslechting verzekeren.

(15) Een ODR-stelsel op Europees niveau 
moet voortbouwen op de in de lidstaten 
bestaande ADR-entiteiten, met 
eerbiediging van de juridische tradities van 
de lidstaten. De ADR-entiteiten waarnaar 
via het ODR-platform een klacht is 
doorgeleid, dienen derhalve hun eigen 
procedurevoorschriften, met inbegrip van 
de kostenregeling, toe te passen. Deze 
verordening beoogt evenwel een aantal 
gemeenschappelijke regels vast te stellen 
die op deze procedures van toepassing zijn 
en die de doeltreffendheid daarvan zullen 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Dit ODR-platform beslecht zelf geen geschillen, maar steunt op bestaande aanbieders van ADR.
Geschillen moeten derhalve worden beslecht volgens de voorschriften in de ADR-richtlijn. 
Bovendien kunnen geschillen over grensoverschrijdende online-aankopen niet sneller worden 
beslecht dan andere.
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Amendement 116
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een ODR-stelsel op Europees niveau 
moet voortbouwen op de in de lidstaten 
bestaande ADR-entiteiten, met 
eerbiediging van de juridische tradities van 
de lidstaten. De ADR-entiteiten waarnaar 
via het ODR-platform een klacht is 
doorgeleid, dienen derhalve hun eigen 
procedurevoorschriften, met inbegrip van 
de kostenregeling, toe te passen. Deze 
verordening beoogt evenwel een aantal 
gemeenschappelijke regels vast te stellen 
die op deze procedures van toepassing zijn 
en die de doeltreffendheid daarvan zullen 
waarborgen. Dergelijke regels moeten 
onder meer een snelle 
geschillenbeslechting verzekeren.

(15) Een ODR-stelsel op Europees niveau 
moet voortbouwen op de in de lidstaten 
bestaande ADR-entiteiten, met 
eerbiediging van de juridische tradities van 
de lidstaten. De ADR-entiteiten waarnaar 
via het ODR-platform een klacht is 
doorgeleid, dienen derhalve hun eigen 
procedurevoorschriften, met inbegrip van 
de kostenregeling, toe te passen. Deze 
verordening beoogt evenwel een aantal 
gemeenschappelijke regels vast te stellen 
die op deze procedures van toepassing zijn 
en die de doeltreffendheid daarvan zullen 
waarborgen. Dergelijke regels moeten 
onder meer een snelle 
geschillenbeslechting verzekeren. Voorts 
hoeven partijen volgens deze regels niet 
fysiek voor de ADR-entiteit te verschijnen, 
tenzij zij uitdrukkelijk anders beslissen.

Or. fr

Amendement 117
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een ODR-stelsel op Europees niveau 
moet voortbouwen op de in de lidstaten 
bestaande ADR-entiteiten, met 
eerbiediging van de wettelijke tradities van 
de lidstaten. De ADR-entiteiten waarnaar 
via het ODR-platform een klacht is 
doorgeleid, dienen derhalve hun eigen 
procedurevoorschriften, met inbegrip van 
de kostenregeling, toe te passen. Deze 
verordening beoogt evenwel een aantal 

(15) Een ODR-stelsel op Europees niveau 
moet voortbouwen op de in de lidstaten 
bestaande ADR-entiteiten, met 
eerbiediging van de wettelijke tradities van 
de lidstaten. De ADR-entiteiten waarnaar 
via het ODR-platform een klacht is 
doorgeleid, dienen derhalve hun eigen 
procedurevoorschriften, met inbegrip van 
de kostenregeling, toe te passen. Deze 
verordening beoogt evenwel een aantal 
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gemeenschappelijke regels vast te stellen 
die op deze procedures van toepassing zijn 
en die de doeltreffendheid daarvan zullen 
waarborgen. Dergelijke regels moeten 
onder meer een snelle 
geschillenbeslechting verzekeren.

gemeenschappelijke regels vast te stellen 
die op deze procedures van toepassing zijn 
en die de doeltreffendheid daarvan zullen 
waarborgen. Dergelijke regels moeten 
onder meer een snelle 
geschillenbeslechting verzekeren, zonder 
dat de fysieke aanwezigheid van de 
partijen of hun vertegenwoordigers bij de 
ADR-entiteit vereist wordt. Desalniettemin 
kunnen de partijen besluiten dat hun 
fysieke aanwezigheid noodzakelijk is.

Or. el

Amendement 118
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De partijen moeten gratis toegang 
tot het bij deze verordening ingestelde 
ODR-platform krijgen, zonder fysiek 
aanwezig te hoeven zijn voor de 
procedure. De partijen kunnen echter 
besluiten dat fysieke aanwezigheid 
noodzakelijk is.

Or. en

Amendement 119
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Een netwerk van facilitators van 
onlinegeschillenbeslechting dient te 
zorgen voor ondersteuning bij de 
beslechting van geschillen in verband met
via het ODR-platform ingediende 
klachten. Dat netwerk moet bestaan uit
contactpunten voor ODR in de lidstaten 
die beschikken over facilitators van
onlinegeschillenbeslechting.

(18) Om consumenten die hun geschil met 
een ondernemer trachten te beslechten via 
het ODR-platform te ondersteunen moeten 
contactpunten voor ODR worden 
gecreëerd. Contactpunten voor ODR 
moeten hulp bieden bij de indiening van 
de klacht en algemene informatie over 
procedures voor
onlinegeschillenbeslechting verstrekken.
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Contactpunten voor ODR mogen niet 
worden verplicht om documenten te 
vertalen of om rechtstreeks geschillen te 
beslechten.

Or. en

Motivering

Het is onnodig om zowel contactpunten voor ODR als ODR-facilitators te vermelden. Het zou 
beter zijn om de functies van de contactpunten voor ODR te vermelden en de lidstaten te laten 
beslissen hoe ze deze functies het best kunnen vervullen. Ook zou het behulpzaam zijn om te 
verduidelijken welk type ondersteuning moet worden gegeven.

Amendement 120
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Een netwerk van facilitators van 
onlinegeschillenbeslechting dient te zorgen 
voor ondersteuning bij de beslechting van 
geschillen in verband met via het ODR-
platform ingediende klachten. Dat netwerk 
moet bestaan uit contactpunten voor ODR 
in de lidstaten die beschikken over 
facilitators van 
onlinegeschillenbeslechting.

(18) Een netwerk van facilitators van 
onlinegeschillenbeslechting dient te zorgen 
voor ondersteuning van de partijen bij 
pogingen tot beslechting van geschillen in 
verband met via het ODR-platform 
ingediende klachten. Dat netwerk moet 
bestaan uit contactpunten voor ODR in de 
lidstaten die beschikken over facilitators 
van onlinegeschillenbeslechting. De 
facilitators moeten vooral ondersteuning 
bieden aan consumenten die vragen 
hebben over het correct invullen van hun 
elektronische klachtenformulier en 
moeten partijen die hierom verzoeken 
algemene informatie geven over de 
voornaamste geldende bepalingen op het 
gebied van consumentenrechten.

Or. fr

Amendement 121
Tiziano Motti

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19) Het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte en het recht op een 
onpartijdig gerecht zijn grondrechten die 
worden gewaarborgd door artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Procedures voor 
onlinegeschillenbeslechting mogen niet tot 
doel hebben gerechtelijke procedures te 
vervangen en consumenten of ondernemers 
niet het recht ontnemen om zich tot de 
rechter te wenden. Niets in deze 
verordening mag partijen dan ook beletten 
hun recht op toegang tot de rechter uit te 
oefenen.

19) Het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte en het recht op een 
onpartijdig gerecht zijn grondrechten die 
worden gewaarborgd door artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Procedures voor 
onlinegeschillenbeslechting mogen niet tot 
doel hebben gerechtelijke procedures te 
vervangen en consumenten of ondernemers 
niet het recht ontnemen om zich tot de 
rechter te wenden. Niets in deze 
verordening mag partijen dan ook beletten 
hun recht op toegang tot de rechter uit te 
oefenen. Bij de toepassing van de richtlijn 
voorzien de lidstaten in instrumenten als 
de voorwaarde voor het instellen van 
vervolging, geregeld overeenkomstig de 
richtsnoeren van het Europees Hof van 
Justitie, ook gedurende een 
overgangsperiode van minimaal vijf jaar 
na inwerkingtreding, teneinde een 
effectieve toepassing van de beginselen te 
verzekeren en een cultuur van 
bemiddeling te bevorderen door te 
waarborgen dat beide partijen in het 
geschil eraan meedoen. Het is wenselijk 
dat de verplichting om een beroep te doen 
op de ADR-procedures, wordt toegepast in 
de lidstaten waarvan de OESO erkent dat 
hun gerechtelijke systeem de rechten van 
de klagers op een rechtvaardig proces 
binnen redelijke termijnen schendt;

Or. it

Amendement 122
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Betrokkenen (dus diegenen op wie de 
gegevens betrekking hebben) moeten over
de verwerking van hun persoonsgegevens 
in het ODR-platform en hun rechten met 

(21) Betrokkenen (dus diegenen op wie de 
gegevens betrekking hebben) moeten 
instemmen met de verwerking van hun 
persoonsgegevens in het ODR-platform en 
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betrekking tot die verwerking worden 
geïnformeerd door middel van een door de 
Commissie openbaar te maken algemene 
privacyverklaring waarin in heldere en 
eenvoudige bewoordingen de 
verwerkingshandelingen die worden 
verricht onder verantwoordelijkheid van de 
diverse bij het platform betrokken actoren, 
worden toegelicht, overeenkomstig de 
artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) 
nr. 45/2001 en de nationale wetgeving die 
is vastgesteld op grond van de artikelen 10 
en 11 van Richtlijn 95/46/EG.

over hun rechten met betrekking tot die 
verwerking door middel van een door de 
Commissie openbaar te maken algemene 
privacyverklaring waarin in heldere en 
eenvoudige bewoordingen de 
verwerkingshandelingen die worden 
verricht onder verantwoordelijkheid van de 
diverse bij het platform betrokken actoren, 
worden toegelicht, overeenkomstig de 
artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) 
nr. 45/2001 en de nationale wetgeving die 
is vastgesteld op grond van de artikelen 10 
en 11 van Richtlijn 95/46/EG.

Or. el

Amendement 123
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Ondernemers dienen op hun websites 
de consumenten te informeren omtrent het 
ODR-platform en een elektronische link 
naar de homepage daarvan op te nemen.
Zij dienen die informatie tevens te 
verstrekken wanneer een consument een 
klacht indient bij de ondernemer of 
voorlegt aan een ondernemingsstelsel voor 
de afhandeling van consumentenklachten 
of een door de onderneming aangestelde 
ombudsman. Deze verplichting mag geen 
afbreuk doen aan artikel 10, leden 1-3, van 
Richtlijn .…/…/EU [Publicatiebureau: 
voeg referentienummer in] betreffende de 
voorlichting van de consumenten door de 
ondernemers over de ADR-procedures die 
voor die ondernemers gelden en over de 
vraag of deze zich al dan niet ertoe 
verbinden om gebruik te maken van 
alternatieve procedures voor de beslechting 
van geschillen met consumenten. Voorts 
mag deze verplichting geen afbreuk doen 
aan artikel 6, lid 1, onder t), en artikel 8 
van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten . Artikel 

(22) Ondernemers die zich bezighouden 
met grensoverschrijdende onlineverkoop 
en die op grond van hun nationale 
wetgeving verplicht zijn om zich tot een 
ADR-entiteit te wenden of zichzelf ertoe 
hebben verbonden om zich tot een ADR-
entiteit of ADR-entiteiten te wenden 
dienen op hun website de consumenten te 
informeren omtrent het bestaan van het 
ODR-platform en een elektronische link 
naar de homepage daarvan op te nemen Zij 
dienen die informatie tevens te verstrekken 
wanneer een consument een klacht indient 
bij de ondernemer of voorlegt aan een 
ondernemingsstelsel voor de afhandeling 
van consumentenklachten of een door de 
onderneming aangestelde ombudsman.
Deze verplichting mag geen afbreuk doen 
aan artikel 10, leden 1-3, van Richtlijn
.…/…/EU [Publicatiebureau: voeg 
referentienummer in] betreffende de 
voorlichting van de consumenten door de 
ondernemers over de ADR-procedures die 
voor die ondernemers gelden en over de 
vraag of deze zich al dan niet ertoe 
verbinden om gebruik te maken van 
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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.

alternatieve procedures voor de beslechting 
van geschillen met consumenten. Voorts 
mag deze verplichting geen afbreuk doen 
aan artikel 6, lid 1, onder t), 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.

Or. en

Motivering

Het zou consumenten misleiden als een bedrijf dat niet bereid is om ADR te gebruiken informatie 
over het ODR-platform verstrekt. Ook moet de eis worden beperkt tot ondernemers die 
grensoverschrijdend verkopen.

Amendement 124
Tiziano Motti

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22) Ondernemers dienen op hun websites 
de consumenten te informeren omtrent het 
ODR-platform en een elektronische link 
naar de homepage daarvan op te nemen. 
Zij dienen die informatie tevens te 
verstrekken wanneer een consument een 
klacht indient bij de ondernemer of 
voorlegt aan een ondernemingsstelsel voor 
de afhandeling van consumentenklachten 
of een door de onderneming aangestelde 
ombudsman. Deze verplichting mag geen 
afbreuk doen aan artikel 10, leden 1-3, van 
Richtlijn .…/…/EU [Publicatiebureau: 
voeg referentienummer in] betreffende de 

22) Ondernemers dienen op hun websites 
de consumenten te informeren omtrent het 
ODR-platform en een elektronische link 
naar de homepage daarvan op te nemen. 
Zij dienen die informatie tevens te 
verstrekken wanneer een consument een 
klacht indient bij de ondernemer of 
voorlegt aan een ondernemingsstelsel voor 
de afhandeling van consumentenklachten 
of een door de onderneming aangestelde 
ombudsman. Deze verplichting mag geen 
afbreuk doen aan artikel 10, leden 1-3, van 
Richtlijn .…/…/EU [Publicatiebureau: 
voeg referentienummer in] betreffende de 
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voorlichting van de consumenten door de 
ondernemers over de ADR-procedures die 
voor die ondernemers gelden en over de 
vraag of deze zich al dan niet ertoe 
verbinden om gebruik te maken van 
alternatieve procedures voor de beslechting 
van geschillen met consumenten. Voorts 
mag deze verplichting geen afbreuk doen 
aan artikel 6, lid 1, onder t), en artikel 8 
van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten18. 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.

voorlichting van de consumenten door de 
ondernemers over de ADR-procedures die 
voor die ondernemers gelden en over de 
vraag of deze zich al dan niet ertoe 
verbinden om gebruik te maken van 
alternatieve procedures voor de beslechting 
van geschillen met consumenten. Voorts 
mag deze verplichting geen afbreuk doen 
aan artikel 6, lid 1, onder t), en artikel 8 
van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten18. 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. De lidstaten zouden sancties 
moeten voorzien voor de partij of de 
partijen die functioneel en zonder 
gerechtvaardigde objectieve reden weigert 
resp. weigeren om in te stemmen met de 
procedure, waardoor de consument de 
facto ertoe verplicht wordt aan zijn eis te 
verzaken of aanzienlijke kosten te dragen, 
waaraan de leverancier makkelijk het 
hoofd kan bieden, met het eruit 
resulterende onevenwicht

Or. it

Amendement 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Ter aanvulling of wijziging van 
bepaalde niet-essentiële onderdelen van 
deze verordening moet de bevoegdheid tot 
het vaststellen van handelingen ten aanzien 
van het soort informatie dat de indiener van 

(23) Ter aanvulling of wijziging van 
bepaalde niet-essentiële onderdelen van 
deze verordening moet de bevoegdheid tot 
het vaststellen van handelingen ten aanzien 
van de functies van het ODR-platform, de 
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een klacht moet verstrekken in het op het 
ODR-platform beschikbare elektronische 
klachtenformulier, overeenkomstig 
artikel 290 VWEU aan de Commissie 
worden gedelegeerd. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. Bij het 
voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen dient de 
Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze aan het 
Europees Parlement en de Raad worden 
overgelegd.

modaliteiten voor de samenwerking 
tussen de consumentenadviseurs en het 
soort informatie dat de indiener van een 
klacht moet verstrekken in het op het 
ODR-platform beschikbare elektronische 
klachtenformulier, alsmede de 
modaliteiten van dat elektronische 
klachtenformulier, overeenkomstig artikel 
290 VWEU aan de Commissie worden 
gedelegeerd. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. Bij het voorbereiden 
en opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze aan het 
Europees Parlement en de Raad worden 
overgelegd.

Or. en

Amendement 126
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening heeft tot doel bij te 
dragen tot het functioneren van de interne 
markt, met name de digitale dimensie 
ervan, en tot de verwezenlijking van een 
hoog niveau van consumentenbescherming 
door een platform te bieden dat de 
onpartijdige, transparante, doeltreffende en 
billijke buitengerechtelijke 
onlinebeslechting van geschillen tussen 
consumenten en ondernemers 
vergemakkelijkt.

Deze verordening heeft, door een hoge 
mate van consumentenbescherming tot 
stand te brengen, tot doel bij te dragen tot 
het goed functioneren van de interne markt, 
met name de digitale dimensie ervan, en tot 
de verwezenlijking van een hoog niveau 
van consumentenbescherming door een 
online platform te bieden dat de 
onpartijdige, transparante, doeltreffende en 
billijke buitengerechtelijke 
onlinebeslechting van geschillen tussen 
consumenten en ondernemers 
vergemakkelijkt.

Or. fr

Amendement 127
Kyriacos Triantaphyllides
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening heeft tot doel bij te 
dragen tot het functioneren van de interne 
markt, met name de digitale dimensie 
ervan, en tot de verwezenlijking van een 
hoog niveau van consumentenbescherming 
door een platform te bieden dat de 
onpartijdige, transparante, doeltreffende en 
billijke buitengerechtelijke 
onlinebeslechting van geschillen tussen 
consumenten en ondernemers 
vergemakkelijkt.

Deze verordening heeft tot doel bij te 
dragen tot het functioneren van de interne 
markt, met name de digitale dimensie 
ervan, en tot de verwezenlijking van een 
hoog niveau van consumentenbescherming 
door een voor consumenten gratis
platform te bieden dat de onpartijdige, 
transparante, doeltreffende en billijke 
buitengerechtelijke onlinebeslechting van 
geschillen tussen consumenten en 
ondernemers vergemakkelijkt.

Or. el

Amendement 128
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening heeft tot doel bij te 
dragen tot het functioneren van de interne 
markt, met name de digitale dimensie 
ervan, en tot de verwezenlijking van een 
hoog niveau van consumentenbescherming 
door een platform te bieden dat de 
onpartijdige, transparante, doeltreffende en 
billijke buitengerechtelijke 
onlinebeslechting van geschillen tussen 
consumenten en ondernemers 
vergemakkelijkt.

Deze verordening heeft tot doel bij te 
dragen tot het functioneren van de interne 
markt, met name de digitale dimensie 
ervan, en tot de verwezenlijking van een 
hoog niveau van consumentenbescherming 
door een platform te bieden dat de 
onafhankelijke, onpartijdige, transparante, 
doeltreffende en billijke 
buitengerechtelijke onlinebeslechting van 
geschillen tussen consumenten en 
ondernemers vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 129
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op de 
buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
grensoverschrijdende verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet, door tussenkomst van een entiteit 
voor alternatieve geschillenbeslechting 
overeenkomstig Richtlijn 
[Publicatiebureau: voeg nummer in van 
Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende alternatieve beslechting 
van consumentengeschillen en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(Richtlijn ADR consumenten)], waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een Europees 
platform voor onlinegeschillenbeslechting.

Deze verordening is van toepassing op de 
buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
grensoverschrijdende verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet, voorgelegd aan een entiteit voor 
alternatieve geschillenbeslechting 
overeenkomstig Richtlijn 
[Publicatiebureau: voeg nummer in van 
Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende alternatieve beslechting 
van consumentengeschillen en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(Richtlijn ADR consumenten)], waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een Europees 
platform voor onlinegeschillenbeslechting.

Or. fr

Amendement 130
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op de 
buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
grensoverschrijdende verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet, door tussenkomst van een entiteit 
voor alternatieve geschillenbeslechting 
overeenkomstig Richtlijn 
[Publicatiebureau: voeg nummer in van 
Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende alternatieve beslechting 
van consumentengeschillen en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(Richtlijn ADR consumenten)], waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een Europees 

Deze verordening is van toepassing op de 
buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
grensoverschrijdende verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet, door tussenkomst van een entiteit 
voor alternatieve geschillenbeslechting 
overeenkomstig Richtlijn 
[Publicatiebureau: voeg nummer in van 
Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende alternatieve beslechting 
van consumentengeschillen en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(Richtlijn ADR consumenten)], waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een Europees 
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platform voor onlinegeschillenbeslechting. platform voor onlinegeschillenbeslechting.

Deze verordening is niet van toepassing 
op door ondernemers tegen consumenten 
geïnitieerde geschillen.

Or. en

Motivering

Aangezien een aanzienlijk aantal ADR-aanbieders is opgericht in reactie op de onevenwichtige 
machtsverhouding tussen consumenten en ondernemers, zou het niet passend zijn om in de ADR-
richtlijn te eisen dat deze aanbieders door bedrijven tegen consumenten geïnitieerde geschillen 
moeten aanvaarden. Als de ADR-richtlijn niet vereist dat dergelijke ADR-diensten beschikbaar 
zijn, is het niet zinvol om deze wel in de ODR-verordening op te nemen. 

Amendement 131
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op de 
buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen tussen 
consumenten en ondernemers die 
voortvloeien uit de grensoverschrijdende 
verkoop van goederen of verrichting van 
diensten via internet, door tussenkomst van 
een entiteit voor alternatieve 
geschillenbeslechting overeenkomstig 
Richtlijn [Publicatiebureau: voeg nummer 
in van Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)], waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een Europees platform voor 
onlinegeschillenbeslechting.

Deze verordening is van toepassing op de 
buitengerechtelijke beslechting van door 
consumenten tegen ondernemers 
geïnitieerde contractuele geschillen die 
voortvloeien uit de grensoverschrijdende 
verkoop van goederen of verrichting van 
diensten via internet, door tussenkomst van 
een entiteit voor alternatieve 
geschillenbeslechting overeenkomstig 
Richtlijn [Publicatiebureau: voeg nummer 
in van Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)], waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een Europees platform voor 
onlinegeschillenbeslechting.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van deze verordening moet worden beperkt tot klachten van consumenten 
tegen ondernemers en mag geen klachten van ondernemers tegen consumenten omvatten, 
aangezien dit voorstel zich toespitst op de bescherming van consumenten en ondernemers over 
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andere middelen beschikken om klachten tegen consumenten af te handelen.

Amendement 132
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op de 
buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
grensoverschrijdende verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet, door tussenkomst van een entiteit 
voor alternatieve geschillenbeslechting 
overeenkomstig Richtlijn 
[Publicatiebureau: voeg nummer in van 
Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende alternatieve beslechting 
van consumentengeschillen en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(Richtlijn ADR consumenten)], waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een Europees 
platform voor onlinegeschillenbeslechting.

Deze verordening is van toepassing op de 
buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
verkoop van goederen of verrichting van 
diensten via internet, door tussenkomst van 
een entiteit voor alternatieve 
geschillenbeslechting die op duurzame 
basis is opgericht, voldoet aan de 
kwaliteitscriteria van hoofdstuk II van 
[Publicatiebureau: voeg nummer in van 
de Richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen 
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(richtlijn ADR consumenten)], en is 
aangemeld bij de Commissie 
overeenkomstig artikel 17, lid 2, van
[Publicatiebureau: voeg nummer in van de 
Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende alternatieve beslechting 
van consumentengeschillen en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(richtlijn ADR consumenten)] waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een Europees 
platform voor onlinegeschillenbeslechting.

Or. en

Amendement 133
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) wordt verstaan onder "verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet": een transactie voor de verkoop 
van goederen of verrichting van diensten 
waarbij de ondernemer, of zijn 
tussenpersoon, goederen of diensten op een 
website of via andere elektronische 
middelen heeft aangeboden en de 
consument die goederen of diensten op die 
website of via andere elektronische 
middelen heeft besteld;

c) wordt verstaan onder "verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet": een transactie voor de verkoop 
van goederen of verrichting van diensten 
die worden bestreken door Richtlijn .../...
EU [Publicatiebureau: voeg nummer in 
van de Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (richtlijn ADR 
consumenten)] waarbij de ondernemer, of 
zijn tussenpersoon, goederen of diensten 
op een website of via andere elektronische 
middelen heeft aangeboden en de 
consument die goederen of diensten op die 
website of via andere elektronische 
middelen heeft besteld;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om te verduidelijken dat deze verordening alleen betrekking heeft op 
grensoverschrijdende overeenkomstem die ook onder de ADR-richtlijn vallen.

Amendement 134
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter g – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) wordt verstaan onder "procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting" (hierna 
"de ADR-procedure" genoemd): een 
procedure voor de buitengerechtelijke 
beslechting van een geschil door 
tussenkomst van een 
geschillenbeslechtingsentiteit die een 
oplossing voorstelt of oplegt, of die 
partijen bijeenbrengt teneinde een 
minnelijke schikking te vergemakkelijken;

g) wordt verstaan onder "procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting" (hierna 
"de ADR-procedure" genoemd): een 
procedure voor de buitengerechtelijke 
beslechting van een geschil door 
tussenkomst van een ADR-entiteit die een 
oplossing voorstelt of oplegt, of die 
partijen bijeenbrengt teneinde een 
minnelijke schikking te vergemakkelijken 
als bedoeld in artikel 2 van Richtlijn 
[Publicatiebureau: voeg nummer in van 
de Richtlijn van het Europees Parlement 
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en de Raad betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen 
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(richtlijn ADR consumenten)], en die 
wordt uitgevoerd door een ADR-entiteit;

Or. en

Motivering

Het zou verwarrend zijn om twee verschillende definities van ADR in de twee verschillende 
rechtsinstrumenten te hebben. In plaats daarvan moet in de ODR-verordening dezelfde definitie 
worden gebruikt als in de ADR-richtlijn.

Amendement 135
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter g – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) wordt verstaan onder "procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting" (hierna 
"de ADR-procedure" genoemd): een 
procedure voor de buitengerechtelijke 
beslechting van een geschil door 
tussenkomst van een 
geschillenbeslechtingsentiteit die een 
oplossing voorstelt of oplegt, of die 
partijen bijeenbrengt teneinde een 
minnelijke schikking te vergemakkelijken;

g) wordt verstaan onder "procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting" (hierna 
"de ADR-procedure" genoemd): een 
procedure als bedoeld in artikel 2, lid 1 
van [Publicatiebureau: voeg nummer in 
van de Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (richtlijn ADR 
consumenten)] voor de buitengerechtelijke 
beslechting van binnenlandse en 
contractuele geschillen door tussenkomst 
van een geschillenbeslechtingsentiteit die 
een oplossing voorstelt of oplegt, of die 
partijen bijeenbrengt teneinde een 
minnelijke schikking te vergemakkelijken 
en die voldoet aan de kwaliteitscriteria 
van hoofdstuk II van [Publicatiebureau: 
voeg nummer in van de Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (richtlijn ADR 
consumenten)];
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Procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij 
de met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst 
van de ondernemer zijn of enige vorm van 
beloning van de ondernemer ontvangen, 
voor rechtstreekse onderhandelingen 
tussen de consument en de ondernemer, 
al dan niet vertegenwoordigd, en voor 
pogingen ondernomen door een rechter 
om een geschil te beslechten in het kader 
van een gerechtelijke procedure met 
betrekking tot dat geschil, worden niet 
aangemerkt als ADR-procedures;

Or. en

Amendement 136
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter g – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij 
de met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst 
van de ondernemer zijn, procedures in het 
kader van ondernemingsstelsels voor de 
afhandeling van consumentenklachten, 
rechtstreekse onderhandelingen tussen de 
consument en de ondernemer, al dan niet 
vertegenwoordigd, en pogingen 
ondernomen door een rechter om een 
geschil te beslechten in het kader van een 
gerechtelijke procedure met betrekking tot 
dat geschil, worden niet aangemerkt als 
ADR-procedures;

Schrappen

Or. en

Amendement 137
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter g – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij 
de met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst 
van de ondernemer zijn, procedures in het 
kader van ondernemingsstelsels voor de 
afhandeling van consumentenklachten, 
rechtstreekse onderhandelingen tussen de 
consument en de ondernemer, al dan niet 
vertegenwoordigd, en pogingen 
ondernomen door een rechter om een 
geschil te beslechten in het kader van een 
gerechtelijke procedure met betrekking tot 
dat geschil, worden niet aangemerkt als 
ADR-procedures;

Procedures in het kader van 
ondernemingsstelsels voor de afhandeling 
van consumentenklachten, rechtstreekse 
onderhandelingen tussen de consument en 
de ondernemer, al dan niet 
vertegenwoordigd, en pogingen 
ondernomen door een rechter om een 
geschil te beslechten in het kader van een 
gerechtelijke procedure met betrekking tot 
dat geschil, worden niet aangemerkt als 
ADR-procedures;

Or. en

Motivering

Bemiddeling/mediation door de ondernemers of 'in-house'-bemiddeling/mediation moet niet 
worden uitgesloten, aangezien dit een belangrijk onderdeel van alternatieve 
geschillenbeslechtigingsmechanismen vormt. Aanbeveling 98/257/EG sloot dit type 
bemiddeling/mediation niet uit indien aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. 'In-house'-
bemiddeling/mediation kan echte waarde toevoegen aan buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtiging, aangezien dit waarborgt dat er technische kennis 'uit het veld' aanwezig 
is en de bemiddelaars/mediators dicht bij de partijen staan, wat voor beide partijen waardevol 
is.

Amendement 138
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter g – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Procedures voor 
geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij 
de met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen exclusief in dienst 
van de ondernemer zijn worden niet 
beschouwd als ADR-procedures, tenzij 
deze entiteiten voldoen aan de algemene 
eisen van hoofdstuk II overeenkomstig 
artikel 17 en de volgende aanvullende 
voorwaarden zijn vervuld: 
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- de met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen zijn hiërarchisch 
onafhankelijk van de ondernemer en 
ontvangen geen instructies van de 
ondernemer;
- de beloning van de met de 
geschillenbeslechting belaste natuurlijke 
personen is niet afhankelijk van het 
resultaat van de 
geschillenbeslechtingsprocedure;
- de met de geschillenbeslechting belaste 
natuurlijke personen hebben gedurende 
drie jaar voorafgaand aan de aanvaarding 
van de functie niet voor de ondernemer 
gewerkt;
- de geschillenbeslechtingsentiteit wordt 
jaarlijks door de bevoegde instantie van 
de lidstaat van vestiging getoetst aan de in 
deze richtlijn neergelegde beginselen;

Or. en

Motivering

Bemiddeling/mediation door de ondernemers of 'in-house'-bemiddeling/mediation moet niet 
worden uitgesloten, aangezien dit een belangrijk onderdeel van alternatieve 
geschillenbeslechtigingsmechanismen vormt. Aanbeveling 98/257/EG sloot dit type 
bemiddeling/mediation niet uit indien aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. 'In-house'-
bemiddeling/mediation kan echte waarde toevoegen aan buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtiging, aangezien dit waarborgt dat er technische kennis 'uit het veld' aanwezig 
is en de bemiddelaars/mediators dicht bij de partijen staan, wat voor beide partijen waardevol 
is.

Amendement 139
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) wordt verstaan onder "entiteit voor 
alternatieve geschillenbeslechting" (hierna 
"de ADR-entiteit" genoemd): een entiteit 
die valt onder artikel 4, onder e), van 
Richtlijn [Publicatiebureau: voeg nummer 
in van Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
alternatieve beslechting van

h) wordt verstaan onder "entiteit voor 
alternatieve geschillenbeslechting" (hierna 
"de ADR-entiteit" genoemd): een entiteit 
die is opgenomen in de lijst van artikel 17,
lid 2 van Richtlijn [Publicatiebureau: voeg 
nummer in van Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
alternatieve beslechting van 
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consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)], die overeenkomstig artikel 
17, lid 2, van die richtlijn bij de 
Commissie is aangemeld;

consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)];

Or. en

Motivering

Het is passender om een ADR-entiteit te definiëren overeenkomstig de kwalificatie van entiteiten 
van de lijst van artikel 17, lid 2 van de ADR-richtlijn, en niet overeenkomstig artikel 4, onder e) 
van de ADR-richtlijn, omdat ADR-aanbieders alleen als ADR-entiteiten mogen worden 
beschouwd als de bevoegde instantie oordeelt dat ze aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoen.

Amendement 140
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wordt verstaan onder "indiener van de 
klacht": de consument of de ondernemer 
die een klacht heeft ingediend via het 
Europees platform voor 
onlinegeschillenbeslechting;

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien een aanzienlijk aantal ADR-aanbieders is opgericht in reactie op de onevenwichtige 
machtsverhouding tussen consumenten en ondernemers, zou het niet passend zijn om in de ADR-
richtlijn te eisen dat deze aanbieders door bedrijven tegen consumenten geïnitieerde geschillen 
moeten aanvaarden. Als de ADR-richtlijn niet vereist dat dergelijke ADR-diensten beschikbaar 
zijn, is het niet zinvol om deze wel in de ODR-verordening op te nemen. De klager moet altijd de 
consument zijn en de adressaat de ondernemer.

Amendement 141
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wordt verstaan onder “indiener van de i) wordt verstaan onder “indiener van de 
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klacht”: de consument of de ondernemer
die een klacht heeft ingediend via het 
Europees platform voor 
onlinegeschillenbeslechting;

klacht”: de consument die een klacht heeft 
ingediend via het Europees platform voor 
onlinegeschillenbeslechting;

Or. fr

Amendement 142
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) wordt verstaan onder "adressaat van de 
klacht": de consument of de ondernemer 
tegen wie een klacht is ingediend via het 
Europees platform voor 
onlinegeschillenbeslechting;

Schrappen

Or. en

Amendement 143
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) wordt verstaan onder “adressaat van de 
klacht”: de consument of de ondernemer 
tegen wie een klacht is ingediend via het 
Europees platform voor 
onlinegeschillenbeslechting;

j) wordt verstaan onder “adressaat van de 
klacht”: de ondernemer tegen wie een 
klacht is ingediend via het Europees 
platform voor onlinegeschillenbeslechting;

Or. fr

Amendement 144
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie richt een Europees 1. De Commissie richt een Europees 
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platform voor onlinegeschillenbeslechting 
(hierna "het ODR-platform" genoemd) op.

platform voor onlinegeschillenbeslechting 
(hierna "het ODR-platform" genoemd) op 
een speciale website op.

Or. fr

Amendement 145
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie richt een Europees 
platform voor onlinegeschillenbeslechting 
(hierna "het ODR-platform" genoemd) op.

1. De Commissie richt een Europees 
platform voor onlinegeschillenbeslechting 
(hierna "het ODR-platform" genoemd) op 
en biedt prominente links aan naar het 
platform voor het "Uw Europa"-portaal 
en andere websites van de Commissie 
waarop informatie aan consumenten 
wordt verstrekt, zoals de website van het 
netwerk van Europese Consumenten 
Centra (ECC-Net).

Or. en

Amendement 146
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het ODR-platform is een interactieve 
website die elektronisch en gratis 
toegankelijk is in alle officiële talen van de 
Unie. Het ODR-platform vormt één enkel 
toegangspunt voor consumenten en 
ondernemers die buitengerechtelijke 
beslechting nastreven van geschillen 
waarop deze verordening van toepassing is.

2. Het ODR-platform is een interactieve 
website die elektronisch en gratis 
toegankelijk is in alle officiële talen van de 
Unie. Het online wegwijsplatform vormt 
één enkel toegangspunt voor consumenten 
die op zoek zijn naar informatie over 
alternatieve beslechting van contractuele 
geschillen tussen consumenten en 
ondernemers, die voortvloeien uit de 
verkoop van goederen of de verrichting 
van online diensten en/of die 
buitengerechtelijke beslechting nastreven 
van geschillen waarop deze verordening 
van toepassing is.
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Or. fr

Amendement 147
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het ODR-platform is een interactieve 
website die elektronisch en gratis 
toegankelijk is in alle officiële talen van de 
Unie. Het ODR-platform vormt één enkel 
toegangspunt voor consumenten en 
ondernemers die buitengerechtelijke
beslechting nastreven van geschillen 
waarop deze verordening van toepassing is.

2. Het ODR-platform is een interactieve 
website die elektronisch en gratis 
toegankelijk is in alle officiële talen van de 
Unie. Het ODR-platform vormt één enkel 
toegangspunt voor consumenten en 
ondernemers die geschillen willen 
indienen bij de bij de Commissie 
aangemelde entiteiten als uiteengezet in 
[Publicatiebureau: voeg nummer in van 
de Richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen 
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(richtlijn ADR consumenten)].

Or. en

Amendement 148
Robert Rochefort

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het ODR-platform verstrekt 
informatie over alternatieve beslechting 
van contractuele geschillen die 
voortvloeien uit de verkoop van goederen 
of de verrichting van online diensten 
tussen consumenten en ondernemers.

Or. fr

Amendement 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de ondernemer informeren over de 
tegen hem ingediende klacht;

Or. en

Amendement 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) partijen, op basis van de in het 
elektronische klachtenformulier vermelde 
gegevens, een of meer bevoegde ADR-
entiteiten voorstellen en informatie 
verstrekken over de daaraan 
verschuldigde vergoedingen, indien van 
toepassing, de taal of de talen waarin de 
procedure zal worden gevoerd, de 
approximatieve duur van de procedures, of 
de indiener van de klacht laten weten dat 
op basis van de verstrekte gegevens geen 
bevoegde ADR-entiteit kon worden 
aangewezen;

b) vaststellen, op basis van de in het 
elektronische klachtenformulier vermelde 
gegevens, welke ADR-entiteit of -
entiteiten bevoegd is of zijn om het geschil 
te behandelen en informatie te verstrekken 
aan de partijen over de procedurekosten, 
indien van toepassing, over 
procedureregels, indien van toepassing, 
over drempels en termijnen, in welke taal 
of de talen de procedure zal worden 
gevoerd, de gemiddelde duur van de 
procedure, en of de uitkomst ervan al dan 
niet bindend is;

Or. en

Amendement 151
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) informeert de ondernemer over de 
tegen hem ingediende klacht;

Or. el

Amendement 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) indien geen bevoegde ADR-entiteit 
kan worden aangewezen, de indiener van 
de klacht laten weten dat op basis van de 
verstrekte gegevens geen bevoegde ADR-
entiteit kon worden aangewezen;

Or. en

Amendement 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de adressaat, indien deze een 
ondernemer is, verzoeken om te verklaren 
of hij of zij verplicht is of zich ertoe heeft 
verbonden om zich te wenden tot een 
bepaalde ADR-entiteit voor de beslechting 
van onder deze verordening vallende 
geschillen;

Or. en

Amendement 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) de partijen verzoeken 
overeenstemming te bereiken over de 
bevoegde ADR-entiteit waartoe zij zich 
zullen wenden voor de beslechting van 
hun geschil of, indien meer dan een ADR-
entiteit is aangewezen, over een van de 
aangewezen bevoegde ADR-entiteiten;

Or. en
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Amendement 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) klachten doorsturen naar de ADR-
entiteit van de diensten waarvan partijen 
zijn overeengekomen gebruik te maken;

c) klachten overdragen aan de ADR-
entiteit van de diensten waarvan partijen 
zijn overeengekomen gebruik te maken;

Or. en

Amendement 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) partijen en de ADR-entiteit in staat 
stellen de geschillenbeslechtingsprocedure 
online te voeren;

d) een gratis elektronische case 
management tool ter beschikking stellen 
die de partijen en de ADR-entiteit in staat 
stelt de geschillenbeslechtingsprocedure 
online te voeren via het platform;

Or. en

Amendement 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de partijen en de ADR-entiteit een 
elektronische vertaalfunctionaliteit 
aanbieden;

Or. en

Amendement 158
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) in een feedbacksysteem voorzien dat 
partijen in staat stelt hun standpunten 
kenbaar te maken over het functioneren 
van het ODR-platform en over de ADR-
entiteit die hun klacht heeft afgehandeld;

f) in een feedbacksysteem voorzien dat 
partijen in staat stelt hun standpunten 
kenbaar te maken over het functioneren 
van het ODR-platform en de ADR-entiteit 
die hun klacht heeft afgehandeld en deze 
feedback vervolgens beschikbaar stellen 
om andere partijen te helpen een ADR-
entiteit voor de beslechting van hun 
geschil te kiezen;

Or. en

Amendement 159
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) biedt gratis een elektronisch case 
management tool aan die de partijen en 
de ADR-entiteit in staat stellen de 
geschillenbeslechtingsprocedure online 
via het platform uit te voeren;

Or. el

Amendement 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) informatie publiceren over 
overeenkomstig artikel 17, lid 2, van 
Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 
voeg nummer in van Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)] bij de Commissie 
aangemelde ADR-entiteiten voor de 

g) informatie publiceren over 
overeenkomstig artikel 17, lid 2, van 
Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 
voeg nummer in van Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)] bij de Commissie 
aangemelde ADR-entiteiten voor de 
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behandeling van geschillen waarop deze 
verordening van toepassing is;

behandeling van geschillen waarop deze 
verordening van toepassing is; De 
informatie moet duidelijk en 
ondubbelzinnig zijn, gemakkelijk langs 
elektronische weg toegankelijk zijn en 
worden bijgewerkt;

Or. en

Amendement 161
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) informatie publiceren over 
overeenkomstig artikel 17, lid 2, van 
Richtlijn …./…/EU [Het Publicatiebureau 
dient het nummer in te voegen van de 
Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende alternatieve beslechting 
van consumentengeschillen en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(Richtlijn ADR consumenten)] bij de 
Commissie aangemelde ADR-entiteiten 
voor de behandeling van geschillen waarop 
deze verordening van toepassing is;

g) informatie publiceren over 
overeenkomstig artikel 17, lid 2, van 
Richtlijn …./…/EU [Het Publicatiebureau 
dient het nummer in te voegen van de 
Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende alternatieve beslechting 
van consumentengeschillen en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(Richtlijn ADR consumenten)] bij de 
Commissie aangemelde ADR-entiteiten 
voor de behandeling van geschillen waarop 
deze verordening van toepassing is; de 
informatie moet op een duidelijke en 
inzichtelijke manier digitaal worden 
aangeleverd, makkelijk toegankelijk zijn 
en continu worden geactualiseerd.

Or. el

Amendement 162
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het ODR-platform wat zowel de 
ontwikkeling, het functioneren en de 
instandhouding daarvan als de veiligheid 

5. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het ODR-platform wat zowel de 
ontwikkeling, het functioneren, de 
vertalingen, de gebruikersvriendelijkheid , 
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van de gegevens betreft. de instandhouding en de financiering
daarvan als de veiligheid van de gegevens 
betreft. De ontwikkeling, het functioneren, 
de gebruikersvriendelijkheid en de 
instandhouding van het platform zijn in 
overeenstemming met de beginselen van 
"privacy by design"(ingebouwde privacy) 
en voor zover mogelijk van universele 
vormgeving (door iedereen te gebruiken, 
kwetsbare personen inbegrepen, zonder 
dat er bijzondere aanpassingen nodig 
zijn.) 

Or. fr

Amendement 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het ODR-platform wat zowel de 
ontwikkeling, het functioneren en de 
instandhouding daarvan als de veiligheid 
van de gegevens betreft.

5. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het ODR-platform wat zowel de 
ontwikkeling, het functioneren – inclusief 
alle voor de toepassing van deze 
verordening noodzakelijke 
vertaalfunctionaliteiten –, de 
instandhouding en de financiering daarvan 
als de veiligheid van de gegevens betreft.

Or. en

Amendement 164
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het ODR-platform wat zowel de 
ontwikkeling, het functioneren en het 
onderhoud daarvan als de veiligheid van de 
gegevens betreft.

5. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het ODR-platform voor wat betreft de 
ontwikkeling, het functioneren met 
inbegrip van de vertaalwerkzaamheden, 
het onderhoud en de financiering daarvan, 
alsmede voor wat betreft de veiligheid van 
de gegevens.
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Or. el

Amendement 165
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie ziet erop toe dat de 
informatie over het bestaan en de 
kenmerken van de ADR-procedures die 
deel uitmaken van het ODR-platform, 
correct en actueel is.

Or. fr

Amendement 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Netwerk van facilitators van
onlinegeschillenbeslechting

Netwerk van contactpunten voor
onlinegeschillenbeslechting

Or. en

Amendement 167
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst een ODR-contactpunt 
aan en geeft de naam en de 
contactgegevens daarvan door aan de 
Commissie. De lidstaten kunnen de 
verantwoordelijkheid voor de ODR-
contactpunten overdragen aan hun centra 
van het netwerk van Europese 
consumentencentra, aan 
consumentenverenigingen of aan een 

1. Elke lidstaat wijst een ODR-contactpunt 
aan en geeft de naam en de 
contactgegevens daarvan door aan de 
Commissie. De lidstaten kunnen de 
verantwoordelijkheid voor de ODR-
contactpunten overdragen aan hun centra 
van het netwerk van Europese 
consumentencentra, aan 
consumentenverenigingen of aan een 
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andere instantie. Elk ODR-contactpunt 
beschikt ten minste over twee facilitators 
van onlinegeschillenbeslechting (hierna 
"de ODR-facilitators" genoemd).

andere instantie.

Or. en

Motivering

Het specificeren van ODR-contactpunten en ODR-facilitators betekent een overbodige doublure. 
Het zou beter zijn de taken van de ODR-contactpunten te omschrijven en het aan de lidstaten 
over te laten hoe deze taken het beste kunnen worden vervuld.

Amendement 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst een ODR-contactpunt 
aan en geeft de naam en de 
contactgegevens daarvan door aan de 
Commissie. De lidstaten kunnen de 
verantwoordelijkheid voor de ODR-
contactpunten overdragen aan hun centra 
van het netwerk van Europese 
consumentencentra, aan 
consumentenverenigingen of aan een 
andere instantie. Elk ODR-contactpunt 
beschikt ten minste over twee facilitators 
van onlinegeschillenbeslechting (hierna 
"de ODR-facilitators" genoemd).

1. Elke lidstaat wijst zijn respectieve 
centrum van het netwerk van Europese 
consumentencentra als ODR-contactpunt 
aan en geeft de naam en de 
contactgegevens daarvan door aan de 
Commissie. Elk ODR-contactpunt beschikt 
ten minste over twee 
consumentenadviseurs.

Or. en

Amendement 169
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ODR-facilitators zorgen voor 
ondersteuning bij de beslechting van 
geschillen die verband houden met via het 
platform ingediende klachten, door de 

2. De ODR-contactpunten zorgen voor 
ondersteuning bij de beslechting van 
geschillen die verband houden met via het 
platform ingediende klachten, door de 
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volgende taken te vervullen: volgende taken te vervullen:

Or. en

Amendement 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ODR-facilitators zorgen voor 
ondersteuning bij de beslechting van 
geschillen die verband houden met via het 
platform ingediende klachten, door de 
volgende taken te vervullen:

2. De ODR-contactpunten zorgen voor 
ondersteuning bij de beslechting van 
geschillen die verband houden met via het 
platform ingediende klachten, door de 
volgende taken te vervullen:

Or. en

Amendement 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) indien nodig, de communicatie tussen 
partijen en de bevoegde ADR-entiteit 
vergemakkelijken;

a) desgevraagd, partijen bijstaan en de 
communicatie tussen hen en de bevoegde 
ADR-entiteit vergemakkelijken. Dit kan 
met name omvatten:

Or. en

Amendement 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) bijstand verlenen bij het indienen van 
de klacht en in voorkomend geval van 
terzake dienende documenten;

Or. en
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Amendement 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de partijen en de ADR-entiteiten 
algemene informatie verstrekken over de 
voor het verkopen van goederen of het 
verlenen van diensten geldende 
consumentenrechten in de lidstaat van het 
ODR-contactpunt waarvoor de betrokken 
consumentenadviseurs werken;

Or. en

Amendement 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) informatie verstrekken over het 
functioneren van het ODR-platform;

Or. en

Amendement 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a - punt iv (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) partijen toelichting geven over de door 
de als bevoegd aangemerkte ADR-
entiteiten toegepaste 
procedurevoorschriften;

Or. en

Amendement 176
Robert Rochefort
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de consumenten die hierom vragen 
helpen met het op correcte wijze invullen 
van het elektronische klachtenformulier.

Or. fr

Amendement 177
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) informatie verstrekken aan de 
indiener van een klacht over de werking 
van het ODR-platform, over het indienen 
van het elektronische klachtenformulier 
en, in voorkomend geval, over de 
desbetreffende onderbouwing.

Or. el

Amendement 178
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) partijen die hierom vragen 
algemene informatie verstrekken over de 
voornaamste toepasselijke bepalingen met 
betrekking tot consumentenrechten.

Or. fr

Amendement 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) consumenten informeren omtrent 
andere verhaalsmogelijkheden wanneer een 
geschil niet via het platform kan worden 
beslecht, bijvoorbeeld wanneer de 
ondernemer niet instemt met het gebruik 
van ADR;

b) de adressaat van de klacht informeren 
omtrent andere verhaalsmogelijkheden 
wanneer een geschil niet via het ODR-
platform kan worden beslecht, bijvoorbeeld 
wanneer de partijen niet instemmen met 
het gebruik van ADR, er geen ADR-
entiteit als bevoegd kan worden 
aangemerkt of de ADR-entiteit de klacht 
niet kan behandelen op basis van zijn
procedurevoorschriften;

Or. en

Amendement 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een jaarlijks activiteitenverslag aan de 
Commissie en de lidstaten voorleggen, op 
basis van de praktische ervaringen die zijn 
opgedaan met de uitvoering van hun taken.

c) een jaarlijks activiteitenverslag aan de 
Commissie, het Europees Parlement en de 
lidstaten voorleggen, op basis van de 
praktische ervaringen die zijn opgedaan 
met de uitvoering van hun taken;

Or. en

Amendement 181
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie richt een netwerk van 
facilitators van 
onlinegeschillenbeslechting op (hierna 
"het netwerk van ODR-facilitators" 
genoemd) dat samenwerking tussen de 
ODR-facilitators mogelijk maakt en 
bijdraagt tot de uitvoering van de in lid 2 

Schrappen
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vastgelegde taken.

Or. en

Amendement 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie richt een netwerk van 
facilitators van 
onlinegeschillenbeslechting op (hierna 
"het netwerk van ODR-facilitators" 
genoemd) dat samenwerking tussen de 
ODR-facilitators mogelijk maakt en 
bijdraagt tot de uitvoering van de in lid 2 
vastgelegde taken.

3. De Commissie richt een netwerk van 
ODR-contactpunten op (hierna "het 
netwerk van ODR-contactpunten" 
genoemd) dat samenwerking tussen de 
ODR-contactpunten mogelijk maakt en 
bijdraagt tot de uitvoering van de in lid 2 
vastgelegde taken.

Or. en

Amendement 183
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie zorgt in 
samenwerking met de lidstaten voor een 
geschikte opleiding voor de facilitators 
van onlinegeschillenbeslechting ter 
verkrijging van de nodige expertise voor 
de uitvoering van hun onder lid 2 
genoemde werkzaamheden.

Or. el

Amendement 184
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie roept ten minste eenmaal 
per jaar een vergadering van de leden van 
het netwerk van ODR-facilitators bijeen 
teneinde een uitwisseling van beste 
praktijken en een gedachtewisseling over 
terugkerende problemen bij het 
functioneren van het ODR-platform 
mogelijk te maken.

4. De Commissie roept ten minste eenmaal 
per jaar een vergadering van de leden van 
het netwerk van ODR-contactpunten
bijeen teneinde een uitwisseling van beste 
praktijken en een gedachtewisseling over 
terugkerende problemen bij het 
functioneren van het ODR-platform 
mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie roept ten minste eenmaal
per jaar een vergadering van de leden van 
het netwerk van ODR-facilitators bijeen 
teneinde een uitwisseling van beste 
praktijken en een gedachtewisseling over 
terugkerende problemen bij het 
functioneren van het ODR-platform 
mogelijk te maken.

4. De Commissie roept ten minste twee 
keer per jaar een vergadering van de leden 
van het netwerk van ODR-contactpunten
bijeen teneinde een uitwisseling van beste 
praktijken en een gedachtewisseling over 
terugkerende problemen bij het 
functioneren van het ODR-platform 
mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 186
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de voorschriften 
betreffende de modaliteiten voor 
samenwerking tussen de ODR-facilitators
vast. Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel 15, lid 3.

5. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de voorschriften 
betreffende de modaliteiten voor 
samenwerking tussen de ODR-
contactpunten vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de onderzoeksprocedure 
van artikel 15, lid 3.
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Or. en

Amendement 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de voorschriften 
betreffende de modaliteiten voor 
samenwerking tussen de ODR-facilitators 
vast. Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel 15, lid 3.

5. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen overeenkomstig artikel 16 
met betrekking tot de voorschriften voor
de modaliteiten voor samenwerking tussen 
de ODR-contactpunten.

Or. en

Amendement 188
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de indiening van een klacht bij het 
ODR-platform vult de indiener van de 
klacht het elektronisch klachtenformulier 
in dat beschikbaar is op de website van het 
platform. De indiener van de klacht kan 
ter onderbouwing van zijn klacht aan het 
klachtenformulier alle relevante 
documenten in elektronische vorm hechten.

1. Voor de indiening van een klacht bij het 
ODR-platform vult de consument het 
elektronisch klachtenformulier in dat 
beschikbaar is op de website van het 
platform. De consument kan ter 
onderbouwing van zijn klacht aan het 
klachtenformulier alle relevante 
documenten in elektronische vorm hechten.

Or. en

Motivering

Het ODR-platform zou alleen geschillen van consumenten tegen ondernemers moeten 
accepteren, aangezien ADR niet voldoende ontwikkeld zal zijn om het ODR-platform in staat te 
stellen geschillen van ondernemers tegen consumenten te behandelen.

Amendement 189
Robert Rochefort
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het ODR-platform publiceert een 
gids op het web om de indiener van een 
klacht te helpen een elektronisch 
klachtenformulier in te vullen.

Or. fr

Amendement 190
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De door de indiener van de klacht te 
verstrekken informatie moet volstaan om te 
kunnen vaststellen welke ADR-entiteit 
bevoegd is. Deze informatie wordt 
omschreven in de bijlage.

2. De door de consument te verstrekken 
informatie moet volstaan om te kunnen 
vaststellen welke ADR-entiteit bevoegd is. 
Deze informatie wordt omschreven in de 
bijlage.

Or. en

Amendement 191
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bij het platform ingediende klacht 
wordt in behandeling genomen indien het 
klachtenformulier volledig is ingevuld.

1. Een bij het ODR-platform ingediende 
klacht wordt in behandeling genomen 
indien alle noodzakelijke vakken van het 
klachtenformulier volledig zijn ingevuld.
Indien dit niet het geval is, laat het ODR-
platform de indiener van de klacht weten 
dat de behandeling van de klacht is 
afgewezen en op welke gronden dit is 
gebeurd.  Het platform stelt de indiener 
van de klacht ook voor dat hij , indien hij 
dit wenst, door een ter zake kundige 
facilitator wordt geholpen bij het invullen 
van zijn elektronische klachtenformulier. 
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Indien de indiener van de klacht hiermee 
instemt, neemt de facilitator daartoe 
contact met hem op. 

Or. fr

Amendement 192
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bij het platform ingediende klacht 
wordt in behandeling genomen indien het 
klachtenformulier volledig is ingevuld.

1. Een bij het platform ingediende klacht 
wordt in behandeling genomen indien het 
klachtenformulier volledig is ingevuld.
Voor de behandeling van de klacht 
hoeven de partijen niet verplicht fysiek 
aanwezig te zijn.

Or. en

Amendement 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bij het platform ingediende klacht 
wordt in behandeling genomen indien het 
klachtenformulier volledig is ingevuld.

1. Een bij het ODR-platform ingediende 
klacht wordt in behandeling genomen 
indien alle noodzakelijke vakken van het 
klachtenformulier volledig zijn ingevuld.
Bij een onvolledige indiening wordt de 
indiener van de klacht op de hoogte 
gesteld van de mogelijkheid om contact op 
te nemen met het ODR-contactpunt.

Or. en

Amendement 194
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zodra het ODR-platform een volledig 
ingevuld klachtenformulier heeft 
ontvangen, doet het de indiener van de 
klacht, in de taal waarin de klacht is 
opgesteld, toekomen en zendt het aan de
adressaat van de klacht, in de taal waarin
de overeenkomst is opgesteld, bij e-
mailbericht:

2. Zodra het ODR-platform een volledig 
ingevuld klachtenformulier heeft 
ontvangen, doet het de ondernemer, in de 
taal van de overeenkomst of de website, 
toekomen:

Or. en

Motivering

It may mislead consumers to be presented with a choice of all possible ADR entities before the 
trader has indicated whether or not he would be willing to use one or more of those entities. 
Instead the trader should be asked to indicate first whether they are committed to use a certain 
ADR entity or obliged to do so or are willing to do so for this specific case. This will improve 
efficiency and reduce the likelihood of consumers being disappointed or misled. Consumers 
should also clearly be informed that they may not be able to conduct dispute resolution 
proceedings in all official languages of the EU and should be informed what language options 
are provided by relevant ADR entities.

Amendement 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zodra het ODR-platform een volledig 
ingevuld klachtenformulier heeft 
ontvangen, doet het de indiener van de 
klacht, in de taal waarin de klacht is 
opgesteld, toekomen en zendt het aan de 
adressaat van de klacht, in de taal waarin
de overeenkomst is opgesteld, bij e-
mailbericht:

2. Zodra het ODR-platform een volledig 
ingevuld klachtenformulier heeft 
ontvangen, doet het de adressaat van de 
klacht onverwijld op eenvoudige en 
begrijpelijke wijze, in de taal van de 
overeenkomst of de website, toekomen:

Or. en

Amendement 196
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter -a (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) de aard en de redenen van de klacht;

Or. el

Amendement 197
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de mededeling dat partijen 
overeenstemming moeten bereiken over 
één bevoegde ADR-entiteit, zodat de 
klacht daarnaar kan worden doorgeleid;

a) de aard en de gronden van de klacht;

Or. en

Amendement 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de mededeling dat partijen 
overeenstemming moeten bereiken over 
één bevoegde ADR-entiteit, zodat de 
klacht daarnaar kan worden doorgeleid;

a) de mededeling dat partijen 
overeenstemming moeten bereiken over 
één bevoegde ADR-entiteit, zodat de 
klacht daarnaar kan worden doorgeleid en 
zij door het kiezen van die ADR-entiteit 
duidelijk maken dat zij ermee instemmen 
voor deze entiteit een 
geschillenbeslechtingsprocedure te 
initiëren;

Or. en

Amendement 199
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de mededeling dat partijen 
overeenstemming moeten bereiken over 
één bevoegde ADR-entiteit, zodat de 
klacht daarnaar kan worden doorgeleid;

Or. en

Amendement 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) ingeval de adressaat van de klacht 
de ondernemer is, een verzoek aan de 
adressaat van de klacht om, binnen zeven 
dagen na ontvangst van de mededeling, te 
laten weten of hij uit hoofde van de 
nationale wetgeving verplicht is of zich 
ertoe heeft verbonden een specifieke 
ADR-entiteit in te schakelen, en, indien 
van toepassing, of hij bereid is een andere 
ADR-entiteit in te schakelen van de lijst 
bedoeld onder c);

Or. en

Amendement 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) ingeval de adressaat van de klacht 
een consument is een verzoek aan de 
adressaat van de klacht om, binnen zeven 
dagen na ontvangst van de mededeling, 
een of meer ADR-entiteiten te kiezen op 
de verstrekte lijst, met de vermelding dat 
hij daartoe niet verplicht is;

Or. en
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Amendement 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) ingeval de adressaat van de 
klacht een consument is en de 
ondernemer als indiener van de klacht in 
het klachtenformulier heeft laten weten 
uit hoofde van de nationale wetgeving 
verplicht te zijn of zich ertoe verbonden te 
hebben een specifieke ADR-entiteit in te 
schakelen, een verzoek aan de adressaat 
van de klacht om, binnen zeven dagen na 
ontvangst van de mededeling, ermee in te 
stemmen deze specifieke ADR-entiteit in 
te schakelen, met de vermelding dat hij 
niet verplicht is om dit besluit te nemen;

Or. en

Amendement 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quinquies) de mededeling dat, als de 
consument een ADR-entiteit uitkiest die 
de ondernemer moet inschakelen, die hij 
heeft toegezegd te zullen inschakelen of 
die hij bereid is in te schakelen, het 
platform de klacht automatisch naar die 
ADR-entiteit zal doen toekomen;

Or. en

Amendement 204
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de mededeling dat ingeval partijen geen 
overeenstemming bereiken over één 
bevoegde ADR-entiteit of geen ADR-
entiteit als bevoegd wordt aangemerkt, de 
klacht niet verder in behandeling wordt 
genomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 205
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de mededeling dat ingeval partijen geen 
overeenstemming bereiken over één 
bevoegde ADR-entiteit of geen ADR-
entiteit als bevoegd wordt aangemerkt, de 
klacht niet verder in behandeling wordt 
genomen;

b) een verzoek aan de ondernemer om, 
binnen zeven dagen na ontvangst van de 
mededeling, te laten weten of hij uit 
hoofde van de nationale wetgeving 
verplicht is of zich ertoe heeft verbonden 
een specifieke ADR-entiteit in te 
schakelen, en, indien van toepassing, of 
hij bereid is een andere ADR-entiteit in te 
schakelen van de lijst bedoeld onder c);

Or. en

Amendement 206
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de mededeling dat, als de 
consument een ADR-entiteit uitkiest die 
de ondernemer moet inschakelen, die hij 
heeft toegezegd te zullen inschakelen of 
die hij bereid is in te schakelen, het 
platform de klacht automatisch naar die 
ADR-entiteit zal doen toekomen;

Or. en
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Amendement 207
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de mededeling dat ingeval partijen 
geen overeenstemming bereiken over één 
bevoegde ADR-entiteit of geen ADR-
entiteit als bevoegd wordt aangemerkt, de 
klacht niet verder in behandeling wordt 
genomen;

Or. en

Amendement 208
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een lijst van alle bevoegde ADR-
entiteiten, indien die kunnen worden 
vastgesteld;

c) een lijst van alle bevoegde ADR-
entiteiten, indien die kunnen worden 
vastgesteld. De lijst bevat een beschrijving 
van de volgende kenmerken van elke 
entiteit:

Or. en

Amendement 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een lijst van alle bevoegde ADR-
entiteiten, indien die kunnen worden 
vastgesteld;

c) een lijst van alle bevoegde ADR-
entiteiten, indien die kunnen worden 
vastgesteld. De lijst bevat een beschrijving 
van de volgende kenmerken van elke 
entiteit:
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Or. en

Amendement 210
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de naam en het internetadres van de 
ADR-entiteit;

Or. en

Amendement 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de naam en het internetadres van de 
ADR-entiteit;

Or. en

Amendement 212
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de taal of de talen waarin de procedure 
zal worden gevoerd;

Or. en

Amendement 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt ii (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de procedurekosten, indien van 
toepassing;

Or. en

Amendement 214
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) hoe lang de ADR-procedure gemiddeld 
duurt;

Or. en

Amendement 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de taal of de talen waarin de 
procedure zal worden gevoerd;

Or. en

Amendement 216
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt iv (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de al dan niet bindende aard van de 
uitkomst van de procedure;

Or. en
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Amendement 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt iv (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) hoe lang de ADR-procedure gemiddeld 
duurt;

Or. en

Amendement 218
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt v (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de gronden waarop de ADR-entiteit 
mag weigeren een gegeven geschil in 
behandeling te nemen;

Or. en

Amendement 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt v (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de al dan niet bindende aard van de 
uitkomst van de procedure;

Or. en

Amendement 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt vi (nieuw)



PE489.696v01-00 68/90 AM\903360NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) de gronden waarop de ADR-entiteit 
mag weigeren een gegeven geschil in 
behandeling te nemen overeenkomstig de 
leden 4 en 5 van artikel 5 van Richtlijn 
…./…/EU [Publicatiebureau: voeg 
nummer in van Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)];

Or. en

Amendement 221
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een verzoek aan de consument om een 
of meer ADR-entiteiten te kiezen op de 
verstrekte lijst, met de vermelding dat hij 
daartoe niet verplicht is;

Schrappen

Or. en

Amendement 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een verzoek aan de consument om een 
of meer ADR-entiteiten te kiezen op de 
verstrekte lijst, met de vermelding dat hij 
daartoe niet verplicht is;

Schrappen

Or. en
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Amendement 223
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een verzoek aan de ondernemer om een 
of meer ADR-entiteiten op de verstrekte 
lijst te kiezen, ingeval geen van die 
entiteiten een entiteit is van de diensten 
waarvan de ondernemer zich 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, van 
Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 
voeg nummer in van Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)] heeft verplicht gebruik te 
maken;

Schrappen

Or. en

Amendement 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een verzoek aan de ondernemer om een 
of meer ADR-entiteiten op de verstrekte 
lijst te kiezen, ingeval geen van die 
entiteiten een entiteit is van de diensten 
waarvan de ondernemer zich 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, van 
Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 
voeg nummer in van Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)] heeft verplicht gebruik te 
maken;

Schrappen

Or. en
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Amendement 225
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de mededeling dat ingeval de 
consument een ADR-entiteit kiest van de 
diensten waarvan de ondernemer zich 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, van 
Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 
voeg nummer in van Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)] heeft verplicht gebruik te 
maken, het platform de klacht 
automatisch naar die ADR-entiteit 
doorgeleidt.

Schrappen

Or. en

Amendement 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de mededeling dat ingeval de 
consument een ADR-entiteit kiest van de 
diensten waarvan de ondernemer zich 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, van 
Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 
voeg nummer in van Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)] heeft verplicht gebruik te 
maken, het platform de klacht 
automatisch naar die ADR-entiteit 
doorgeleidt.

Schrappen

Or. en
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Amendement 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde mededeling bevat 
een beschrijving van de volgende 
kenmerken van elke entiteit:

Schrappen

a) de daaraan verschuldigde 
vergoedingen, indien van toepassing;
b) de taal of de talen waarin de procedure 
zal worden gevoerd;
c) de approximatieve duur van de 
procedure;
d) de noodzaak dat partijen of hun 
vertegenwoordigers, indien van 
toepassing, fysiek aanwezig zijn;
e) de al dan niet bindende aard van de 
uitkomst van de procedure.

Or. en

Amendement 228
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde mededeling bevat 
een beschrijving van de volgende 
kenmerken van elke entiteit:

3. Bij ontvangst van de ondernemer van 
de in lid 2, onder b), bedoelde mededeling, 
doet het platform de consument, in de taal 
van de klacht, onderstaande toekomen:

Or. en

Amendement 229
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de daaraan verschuldigde 
vergoedingen, indien van toepassing;

a) de mededeling dat partijen 
overeenstemming moeten bereiken over 
één bevoegde ADR-entiteit, zodat de 
klacht daarnaar kan worden doorgeleid;

Or. en

Amendement 230
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de taal of de talen waarin de procedure 
zal worden gevoerd;

b) de mededeling dat, als de consument 
een ADR-entiteit uitkiest die de 
ondernemer moet inschakelen, die hij 
heeft toegezegd te zullen inschakelen of 
die hij bereid is in te schakelen, het 
platform de klacht automatisch naar die 
ADR-entiteit zal doen toekomen;

Or. en

Amendement 231
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de approximatieve duur van de
procedure;

c) de mededeling dat ingeval partijen geen 
overeenstemming bereiken over één 
bevoegde ADR-entiteit of geen ADR-
entiteit als bevoegd wordt aangemerkt, de 
klacht niet verder in behandeling wordt 
genomen;

Or. en

Amendement 232
Robert Rochefort
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 233
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 234
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de mededeling dat ingeval partijen geen 
overeenstemming bereiken over één 
bevoegde ADR-entiteit of geen ADR-
entiteit als bevoegd wordt aangemerkt, de 
klacht niet verder in behandeling wordt 
genomen;

Or. en

Amendement 235
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een verzoek aan de consument om 
binnen zeven dagen na ontvangst van de 
mededeling, de ADR-entiteit of, indien 
van toepassing, één van de ADR-entiteiten 
uit te kiezen die de ondernemer 
overeenkomstig lid 2, onder b), heeft 
aangeduid, waarbij wordt gesteld dat de 
consument niet verplicht is een keuze te 
maken;

Or. en

Amendement 236
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) de mededeling dat, als de consument 
een keuze maakt, de klacht automatisch 
naar de door de partijen uitgekozen ADR-
entiteit zal worden doorgestuurd.

Or. en

Amendement 237
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de al dan niet bindende aard van de 
uitkomst van de procedure.

e) de ADR-entiteit, of, indien van 
toepassing, de ADR-entiteiten die de 
ondernemer overeenkomstig lid 2, onder 
b), heeft aangeduid, met een beschrijving 
van onderstaande kenmerken van die 
entiteit, of, indien van toepassing, van elk 
van die entiteiten:

Or. en
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Amendement 238
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter e – sub i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de naam en het internetadres van de 
ADR-entiteit;

Or. en

Amendement 239
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter e – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de taal of de talen waarin de procedure 
zal worden gevoerd;

Or. en

Amendement 240
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter e – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) hoe lang de ADR-procedure gemiddeld 
duurt;

Or. en

Amendement 241
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter e – punt iv (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de al dan niet bindende aard van de 
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uitkomst van de procedure;

Or. en

Amendement 242
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter e – punt v (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de gronden waarop de ADR-entiteit 
mag weigeren een gegeven geschil in 
behandeling te nemen;

Or. en

Amendement 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Zodra het platform van de adressaat 
van de klacht de in lid 2, onder b), 
bedoelde mededeling heeft ontvangen, 
doet het de indiener van de klacht 
onverwijld op eenvoudige en begrijpelijke 
wijze, in de taal waarin de klacht is 
opgesteld, toekomen:
a) de mededeling dat partijen 
overeenstemming moeten bereiken over 
één bevoegde ADR-entiteit, zodat de 
klacht daarnaar kan worden doorgeleid;
b) de mededeling dat, als de consument 
als adressaat van de klacht een ADR-
entiteit heeft uitgekozen die de 
ondernemer moet inschakelen, die hij 
heeft toegezegd te zullen inschakelen of 
die hij bereid is in te schakelen, het 
platform de klacht automatisch naar die 
ADR-entiteit heeft doorgeleid;
c) de mededeling dat ingeval partijen geen 
overeenstemming bereiken over één 
bevoegde ADR-entiteit of geen ADR-
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entiteit als bevoegd wordt aangemerkt, de 
klacht niet verder in behandeling wordt 
genomen;
d) de ADR-entiteit, of, indien van 
toepassing, de ADR-entiteiten die de 
adressaat van de klacht overeenkomstig 
lid 2 heeft uitgekozen, met een 
beschrijving van onderstaande kenmerken 
van die entiteit, of, indien van toepassing, 
van elk van die entiteiten:
i) de naam en het internetadres van de 
ADR-entiteit;
ii) de procedurekosten, indien van 
toepassing;
iii) de taal of de talen waarin de 
procedure zal worden gevoerd;
iv) hoe lang de ADR-procedure gemiddeld 
duurt;
v) de al dan niet bindende aard van de 
uitkomst van de procedure;
vi) de gronden waarop de ADR-entiteit 
mag weigeren een gegeven geschil in 
behandeling te nemen overeenkomstig de 
leden 4 en 5 van artikel 5 van Richtlijn.
e) een verzoek aan de indiener van de 
klacht om binnen zeven dagen na 
ontvangst van de mededeling, de door de 
adressaat van de klacht uitgekozen ADR-
entiteit te aanvaarden of, indien van 
toepassing, één van de ADR-entiteiten uit 
te kiezen waarvoor de adressaat van de 
klacht  overeenkomstig lid 2 heeft 
gekozen, waarbij wordt gesteld dat de 
consument niet verplicht is een dergelijke 
keuze te maken;
f) de mededeling dat ingeval de indiener 
van de klacht een in overeenstemming 
met de bepalingen van dit artikel als 
bevoegd aangemerkte ADR-entiteit kiest, 
het platform de klacht automatisch naar 
die ADR-entiteit zal doorgeleiden;
g) de naam en de contactgegevens van het 
ODR-contactpunt in de plaats waar de 
consument woonachtig is en de plaats 
waar de ondernemer gevestigd is, alsmede 
een korte beschrijving van de taken 
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bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a), b) en 
d);

Or. en

Amendement 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Ingeval de indiener van de klacht 
een in overeenstemming met de 
bepalingen van dit artikel als bevoegd 
aangemerkte ADR-entiteit kiest, geleidt 
het platform de klacht automatisch naar 
die ADR-entiteit door;

Or. en

Amendement 245
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Geven partijen het platform geen 
antwoord of bereiken zij geen 
overeenstemming over één bevoegde 
ADR-entiteit, dan wordt de klacht niet 
verder in behandeling genomen. De 
consument wordt geïnformeerd omtrent 
de mogelijkheid om contact op te nemen 
met een ODR-facilitator voor inlichtingen 
over andere verhaalsmogelijkheden.

4. Bij ontvangst van de consument van de 
in lid 3, onder e), bedoelde informatie, 
stuurt het platform de klacht automatisch 
naar de door de partijen gekozen ADR-
entiteit.

Or. en

Amendement 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4



AM\903360NL.doc 79/90 PE489.696v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Geven partijen het platform geen 
antwoord of bereiken zij geen 
overeenstemming over één bevoegde 
ADR-entiteit, dan wordt de klacht niet 
verder in behandeling genomen. De 
consument wordt geïnformeerd omtrent 
de mogelijkheid om contact op te nemen 
met een ODR-facilitator voor inlichtingen 
over andere verhaalsmogelijkheden.

4. Geven partijen het platform geen 
antwoord of bereiken zij binnen 20 dagen
geen overeenstemming over één bevoegde 
ADR-entiteit, dan wordt de klacht niet 
verder in behandeling genomen.

Or. en

Amendement 247
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de keuze van de consument 
valt op een ADR-entiteit die de 
ondernemer overeenkomstig artikel 10, 
lid 1, van Richtlijn …./…/EU 
[Publicatiebureau: voeg nummer in van 
Richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen 
en tot wijziging van Richtlijn 2009/22/EG 
(Richtlijn ADR consumenten)] beloofd 
heeft te gebruiken, of wanneer partijen in 
hun antwoorden dezelfde ADR-entiteit 
kiezen, geleidt het platform de klacht 
automatisch naar die ADR-entiteit door.

5. Geven partijen het platform geen 
antwoord of bereiken zij binnen 30 dagen 
geen overeenstemming over één bevoegde
ADR-entiteit, dan wordt de klacht niet 
verder in behandeling genomen. De 
consument wordt geïnformeerd omtrent 
de mogelijkheid om contact op te nemen 
met een ODR-facilitator voor algemene 
inlichtingen over andere 
verhaalsmogelijkheden.

Or. en

Amendement 248
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de keuze van de consument 5. Het platform geleidt, binnen een 
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valt op een ADR-entiteit van de diensten 
waarvan de ondernemer zich 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, van 
Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 
voeg nummer in van Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)] heeft verplicht gebruik te 
maken, of wanneer partijen in hun 
antwoorden dezelfde ADR-entiteit kiezen, 
geleidt het platform de klacht automatisch 
naar die ADR-entiteit door.

termijn van zeven kalenderdagen na 
ontvangst van het antwoord van de 
indiener van de klacht met betrekking tot 
de gekozen ADR-entiteit, de klacht 
automatisch naar die ADR-entiteit door 
wanneer:
a) de keuze van de consument valt op een 
ADR-entiteit van de diensten waarvan de 
ondernemer zich overeenkomstig artikel 
10, lid 1, van Richtlijn …./…/EU 
[Publicatiebureau: voeg nummer in van 
Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende alternatieve beslechting 
van consumentengeschillen en tot 
wijziging van Richtlijn 2009/22/EG 
(Richtlijn ADR consumenten)] heeft 
verplicht gebruik te maken, of 

b) wanneer partijen in hun antwoorden 
dezelfde ADR-entiteit kiezen.

Or. fr

Amendement 249
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bereiken partijen overeenstemming 
over meer dan een ADR-entiteit, dan dient 
de consument een keuze te maken uit de 
overeengekomen ADR-entiteiten. Het 
platform geleidt de klacht automatisch 
naar die ADR-entiteit door.

Schrappen

Or. en

Amendement 250
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ADR-entiteiten waarnaar overeenkomstig ADR-entiteiten waarnaar overeenkomstig 
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artikel 8 een klacht is doorgeleid, artikel 8 een klacht is doorgeleid delen 
onverwijld de datum van de afsluiting en 
de uitkomst van de procedure aan het 
ODR-platform mee.

Or. en

Motivering

Het ODR-platform beslecht zelf geen geschillen, het baseert zich op bestaande ADR-aanbieders. 
Geschillen moeten derhalve in overeenstemming met  in de ADR-richtlijn vastgestelde vereisten 
worden beslecht, procedures voor geschillen over grensoverschrijdende aankopen via internet 
kunnen niet sneller worden beslecht dan andere geschillen.

Amendement 251
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) stellen partijen bij het geschil hiervan 
onverwijld in kennis en informeren hen 
omtrent de procedurevoorschriften en de 
voor de beslechting van het betrokken 
geschil toepasselijke vergoedingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 252
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voltooien de 
geschillenbeslechtingsprocedure binnen 
30 dagen nadat partijen zich tot hen 
hebben gewend, wanneer partijen, na van 
het geschil in kennis te zijn gesteld, 
overeenkomen zich tot hen te wenden. In 
geval van complexe geschillen kan de 
ADR-entiteit deze termijn verlengen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 253
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voltooien de 
geschillenbeslechtingsprocedure binnen 30
dagen nadat partijen zich tot hen hebben 
gewend, wanneer partijen, na van het 
geschil in kennis te zijn gesteld, 
overeenkomen zich tot hen te wenden. In 
geval van complexe geschillen kan de 
ADR-entiteit deze termijn verlengen.

b) voltooien de 
geschillenbeslechtingsprocedure binnen 90
kalenderdagen nadat partijen zich tot hen 
hebben gewend, wanneer partijen, na van 
het geschil in kennis te zijn gesteld, 
overeenkomen zich tot hen te wenden. In 
geval van complexe geschillen kan de 
ADR-entiteit deze termijn verlengen.

Or. fr

Amendement 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voltooien de 
geschillenbeslechtingsprocedure binnen 
30 dagen nadat partijen zich tot hen 
hebben gewend, wanneer partijen, na van 
het geschil in kennis te zijn gesteld, 
overeenkomen zich tot hen te wenden. In 
geval van complexe geschillen kan de 
ADR-entiteit deze termijn verlengen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Er moet een zelfde  tijdslimiet worden aangehouden, ongeacht of de klacht rechtstreeks bij het 
buitengerechtelijk orgaan voor geschillenbeslechting of via het ODR-platform wordt ingediend. 
Derhalve moet een aparte tijdslimiet in het ODR-voorstel geschrapt worden, wat zou betekenen 
dat de tijdslimiet in artikel 8, onder d, van de ADR-richtlijn eveneens van toepassing zou zijn op 
klachten die door het ODR-platform zijn doorgezonden.

Amendement 255
Louis Grech
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voltooien de 
geschillenbeslechtingsprocedure binnen 30
dagen nadat partijen zich tot hen hebben 
gewend, wanneer partijen, na van het 
geschil in kennis te zijn gesteld, 
overeenkomen zich tot hen te wenden. In 
geval van complexe geschillen kan de 
ADR-entiteit deze termijn verlengen;

b) voltooien de 
geschillenbeslechtingsprocedure 
normaliter binnen een termijn van 90 
kalenderdagen na het moment waarop de 
ADR-entiteit de procedure officieel opent, 
wanneer partijen, na van het geschil in 
kennis te zijn gesteld, overeenkomen zich 
tot hen te wenden. In geval van complexe 
of technische geschillen kan de ADR-
entiteit deze termijn verlengen met het oog 
op een hoogkwalitatieve 
geschillenbeslechting;

Or. en

Amendement 256
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zenden onverwijld de volgende 
informatie aan het ODR-platform toe:

Schrappen

i) datum van ontvangst en voorwerp van 
het geschil;
ii) datum van kennisgeving van het 
geschil aan partijen;
iii) datum van beëindiging en uitkomst 
van de procedure.

Or. en

Amendement 257
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toegang tot de informatie, met 1. De toegang tot de informatie, met 
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inbegrip van de persoonsgegevens, die 
verband houdt met een geschil en die is 
opgeslagen in de in artikel 10 bedoelde 
databank, wordt voor de in artikel 9 
genoemde doeleinden enkel verleend aan 
de ADR-entiteit waarnaar het geschil 
overeenkomstig artikel 8 is doorgeleid. De 
toegang tot die informatie wordt voor de in 
artikel 6, lid 3, genoemde doeleinden 
eveneens verleend aan ODR-facilitators.

inbegrip van de persoonsgegevens, die 
verband houdt met een geschil en die is 
opgeslagen in de in artikel 10 bedoelde 
databank, wordt voor de in artikel 9 
genoemde doeleinden enkel verleend aan 
de ADR-entiteit waarnaar het geschil 
overeenkomstig artikel 8 is doorgeleid. De 
toegang tot die informatie wordt voor de in 
artikel 6, leden 2 en 3, genoemde 
doeleinden eveneens verleend aan ODR-
facilitators.

Or. fr

Amendement 258
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie stuurt personen die 
in een ADR-procedure zijn verwikkeld een 
duidelijk en nauwkeurig bericht over de 
behandeling van hun vertrouwelijke 
gegevens door het ODR-platform, 
overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van 
Verordening (RG) nr. 45/2001 en de 
aangenomen nationale wetgeving op 
grond van de artikelen 10 en 11 van 
Richtlijn 95/46/EG, alsmede over hun 
daaraan verbonden rechten.

Or. fr

Amendement 259
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Voor de ODR-facilitators en de ADR-
entiteiten gelden de voorschriften inzake 
het beroepsgeheim of een gelijkwaardige 
geheimhoudingsplicht als neergelegd in de 
nationale wetgeving.

1) Voor de ODR-facilitators gelden de 
voorschriften inzake het beroepsgeheim of 
een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht 
als neergelegd in de wetgeving van de 
lidstaat van hun ODR-contactpunt.
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Voor de ADR-entiteiten gelden de 
voorschriften inzake het beroepsgeheim of 
een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht 
als neergelegd in de wetgeving van de 
lidstaat waar zij gevestigd zijn.

Or. hu

Amendement 260
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de Unie gevestigde ondernemers 
die zich bezighouden met de 
grensoverschrijdende verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet, informeren de consumenten over
het ODR-platform en over hun e-
mailadres. Deze informatie moet op 
gemakkelijke, rechtstreekse en duidelijk 
zichtbare wijze en te allen tijde 
toegankelijk zijn op de websites van de 
ondernemers, en, indien het aanbod wordt 
gedaan bij e-mailbericht of een andere 
langs elektronische weg verzonden 
tekstboodschap, in die boodschap. Zij 
bevat een elektronische link naar de 
homepage van het ODR-platform. 
Ondernemers informeren de consumenten 
eveneens over het ODR-platform wanneer 
de consument een klacht indient bij de 
ondernemer of voorlegt aan een 
ondernemingsstelsel voor de afhandeling 
van consumentenklachten of een door de 
onderneming aangestelde ombudsman.

1. Binnen de Unie gevestigde ondernemers 
die zich bezighouden met de 
grensoverschrijdende verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet en uit hoofde van de nationale 
wetgeving verplicht zijn een ADR-entiteit 
in te schakelen of zich ertoe verbinden 
een ADR-entiteit of ADR-entiteiten in te 
schakelen, informeren de consumenten op 
hun website omtrent het bestaan van het
ODR-platform en nemen een 
elektronische link naar de website 
daarvan op. Deze informatie wordt op 
heldere, begrijpelijke en gemakkelijk
toegankelijke wijze vermeld op de 
websites van de ondernemers, en, indien 
het aanbod wordt gedaan bij e-mailbericht 
of een andere langs elektronische weg 
verzonden tekstboodschap, in die 
boodschap. Zij bevat een elektronische link 
naar de homepage van het ODR-platform. 
Dergelijke ondernemers informeren de 
consumenten eveneens over het ODR-
platform naar aanleiding van een 
consumentenklacht wanneer de consument 
een klacht indient bij de ondernemer of 
voorlegt aan een ondernemingsstelsel voor 
de afhandeling van consumentenklachten 
of een door de onderneming aangestelde 
ombudsman.

Or. en
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Amendement 261
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de Unie gevestigde ondernemers 
die zich bezighouden met de 
grensoverschrijdende verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet, informeren de consumenten over 
het ODR-platform en over hun e-
mailadres. Deze informatie moet op 
gemakkelijke, rechtstreekse en duidelijk 
zichtbare wijze en te allen tijde 
toegankelijk zijn op de websites van de 
ondernemers, en, indien het aanbod wordt 
gedaan bij e-mailbericht of een andere 
langs elektronische weg verzonden 
tekstboodschap, in die boodschap. Zij 
bevat een elektronische link naar de 
homepage van het ODR-platform. 
Ondernemers informeren de consumenten 
eveneens over het ODR-platform wanneer 
de consument een klacht indient bij de 
ondernemer of voorlegt aan een 
ondernemingsstelsel voor de afhandeling 
van consumentenklachten of een door de 
onderneming aangestelde ombudsman.

1. Binnen de Unie gevestigde ondernemers 
die aan verkoop- of 
dienstenovereenkomsten via internet doen, 
informeren de consumenten over hun e-
mailadres. Wanneer de ondernemer 
verplicht is ADR-entiteiten in te schakelen 
om grensoverschrijdende geschillen met 
consumenten op te lossen of zich daartoe 
heeft verbonden, informeert hij de 
consument eveneens omtrent het bestaan 
van het ODR-platform.

Deze informatie wordt op heldere en 
begrijpelijke wijze vermeld. Zij bevat een 
elektronische link naar de homepage van 
het ODR-platform. Dergelijke 
ondernemers informeren de consumenten 
eveneens over het ODR-platform wanneer 
de consument een klacht indient bij de 
ondernemer of voorlegt aan een 
ondernemingsstelsel voor de afhandeling 
van consumentenklachten of een door de 
onderneming aangestelde ombudsman.

Or. en

Amendement 262
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de Unie gevestigde ondernemers 
die zich bezighouden met de 
grensoverschrijdende verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet, informeren de consumenten over 
het ODR-platform en over hun e-
mailadres. Deze informatie moet op 
gemakkelijke, rechtstreekse en duidelijk 

1. Binnen de Unie gevestigde ondernemers 
die zich bezighouden met de verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet, informeren de consumenten over 
het ODR-platform en over hun e-
mailadres. Deze informatie wordt op 
heldere en begrijpelijke wijze vermeld. Zij 
bevat een elektronische link naar de 
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zichtbare wijze en te allen tijde 
toegankelijk zijn op de websites van de 
ondernemers, en, indien het aanbod wordt 
gedaan bij e-mailbericht of een andere 
langs elektronische weg verzonden 
tekstboodschap, in die boodschap. Zij 
bevat een elektronische link naar de 
homepage van het ODR-platform. 
Ondernemers informeren de consumenten 
eveneens over het ODR-platform wanneer 
de consument een klacht indient bij de 
ondernemer of voorlegt aan een 
ondernemingsstelsel voor de afhandeling 
van consumentenklachten of een door de 
onderneming aangestelde ombudsman.

homepage van het ODR-platform. 
Ondernemers informeren de consumenten 
eveneens over het ODR-platform wanneer 
de consument een klacht indient bij de 
ondernemer of voorlegt aan een 
ondernemingsstelsel voor de afhandeling 
van consumentenklachten of een door de 
onderneming aangestelde ombudsman.

Or. en

Amendement 263
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de Unie gevestigde 
ondernemers die zich bezighouden met de 
grensoverschrijdende verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet, informeren de consumenten over 
het ODR-platform en over hun e-
mailadres. Deze informatie moet op 
gemakkelijke, rechtstreekse en duidelijk 
zichtbare wijze en te allen tijde 
toegankelijk zijn op de websites van de 
ondernemers, en, indien het aanbod wordt 
gedaan bij e-mailbericht of een andere 
langs elektronische weg verzonden 
tekstboodschap, in die boodschap. Zij 
bevat een elektronische link naar de 
homepage van het ODR-platform. 
Ondernemers informeren de consumenten 
eveneens over het ODR-platform wanneer 
de consument een klacht indient bij de 
ondernemer of voorlegt aan een 
ondernemingsstelsel voor de afhandeling 
van consumentenklachten of een door de 
onderneming aangestelde ombudsman.

1. Wanneer binnen de Unie gevestigde 
onlineondernemers die zich bezighouden 
met de grensoverschrijdende verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet zich verbonden hebben om van 
ADR gebruik te maken, informeren zij de 
consumenten over het ODR-platform.
Deze informatie moet op gemakkelijke, 
rechtstreekse en duidelijk zichtbare wijze 
en te allen tijde toegankelijk zijn op de 
websites van de ondernemers, en, indien 
het aanbod wordt gedaan bij e-mailbericht 
of een andere langs elektronische weg 
verzonden tekstboodschap, in die 
boodschap. Zij bevat een elektronische link 
naar de homepage van het ODR-platform. 
Ondernemers informeren de consumenten 
eveneens over het ODR-platform wanneer 
de consument een klacht indient bij de 
ondernemer of voorlegt aan een 
ondernemingsstelsel voor de afhandeling 
van consumentenklachten of een door de 
onderneming aangestelde ombudsman.
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Or. en

Motivering

The Commission ODR proposal, in article 13 paragraph 1, foresees in the obligation for traders 
to inform consumers about the ODR platform also in the case where the trader is not committed 
to ADR. Such an obligation goes against the voluntary character of ADR. Besides, traders who 
do commit to ADR will have to inform the consumer about that, so that any consumer easily can 
look for traders that grant their consumers access to ADR in case of any disputes. It is 
appropriate that this information requirements, applies only to those traders that have 
committed themselves voluntarily to any ADR entity. In that way, this article becomes in line 
with point 11 of the ODR Annex..

Amendement 264
Louis Grech

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie zorgt voor de 
instelling en het onderhoud van een 
telefonische hulplijn over ADR en ODR, 
die in alle lidstaten toegankelijk is en 
informatie en alle noodzakelijke 
ondersteuning biedt bij de indiening van 
klachten;

Or. en

Amendement 265
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 laat het bepaalde in artikel 10 van 
Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 
voeg nummer in van Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)] betreffende de voorlichting 
van de consumenten door de ondernemers 

2. Lid 1 laat het bepaalde in artikel 10 van 
Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 
voeg nummer in van Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)] betreffende de voorlichting 
van de consumenten door de ondernemers 
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over de ADR-procedures die voor die 
ondernemers gelden en over de vraag of 
deze zich al dan niet ertoe verbinden om 
gebruik te maken van alternatieve
procedures voor de beslechting van 
geschillen met consumenten, onverlet.

over de ADR-entiteit of -entiteiten die 
voor die ondernemers gelden en over de 
vraag of deze zich al dan niet ertoe 
verbinden om gebruik te maken van deze 
ADR-entiteiten voor de beslechting van 
geschillen met consumenten, onverlet.

Or. en

Motivering

Het zou consumenten misleiden als een onderneming die niet bereid is van ADR gebruik te 
maken informatie over het ODR-platform verstrekte. Het is ook nuttig te refereren aan ADR-
entiteiten in plaats van alternatieve procedures om deze tekst in overeenstemming te brengen met 
die van de ADR-richtlijn.

Amendement 266
Ildikó Gáll-Pelcz
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Sancties

De lidstaten stellen regels vast met 
betrekking tot de sancties die van 
toepassing zijn op overtredingen van de 
bepalingen van deze verordening en 
nemen alle nodige maatregelen om te 
verzekeren dat deze regels worden 
toegepast. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

Or. hu

Amendement 267
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Naam, adres en, indien van toepassing, 
e-mailadres en internetadres van de 
indiener van de klacht.

1) Naam, adres en, indien van toepassing, 
e-mailadres en internetadres van de 
consument.
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Or. en

Amendement 268
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) Hoedanigheid (consument of 
ondernemer) van de indiener van de 
klacht.

Schrappen

Or. en

Amendement 269
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) Naam, adres en, indien van toepassing, 
e-mailadres en internetadres van de 
adressaat van de klacht.

3) Naam, adres en, indien van toepassing, 
e-mailadres en internetadres van de 
ondernemer.

Or. en

Amendement 270
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) Hoedanigheid (consument of 
ondernemer) van de adressaat van de 
klacht.

Schrappen

Or. en


