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Amendement 1
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat misleidende 
marketingpraktijken vele gedaanten 
kunnen aannemen; het meest in het oog 
springen bedrijven die misleidende 
gegevensbankdiensten aanbieden: een 
zwendelfirma verstuurt formulieren en 
verzoekt bedrijven om hun naam en 
contactgegevens in te vullen of te 
actualiseren, waarbij het ogenschijnlijk 
om een gratis aanbod gaat; overwegende 
dat de bedrijven die hierop ingaan, later 
ontdekken dat ze in feite ongewild een 
contract hebben ondertekend waaraan zij 
over het algemeen minstens drie jaar 
vastzitten en dat inhoudt dat zij worden 
opgenomen in een bedrijvengids tegen een 
jaarlijkse kostprijs van wel 1 000 EUR of 
meer;

A. overwegende dat misleidende 
marketingpraktijken vele gedaanten 
kunnen aannemen, bijvoorbeeld zwendel 
met bedrijvengidsen of 
betalingsformulieren, zoals beschreven in 
bijlage 3 bij de studie van de Commissie 
uit 2008 over de problemen waarmee de 
consument wordt geconfronteerd bij het 
halen van verhaal in geval van 
overtredingen van de wetgeving inzake 
consumentenbescherming en de 
economische gevolgen van zulke 
problemen;

Or. en

Amendement 2
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat misleidende 
marketingpraktijken vele gedaanten 
kunnen aannemen; het meest in het oog 
springen bedrijven die misleidende 
gegevensbankdiensten aanbieden: een 
zwendelfirma verstuurt formulieren en 
verzoekt bedrijven om hun naam en 

A. overwegende dat misleidende 
marketingpraktijken vele gedaanten 
kunnen aannemen; het meest in het oog 
springen bedrijven die misleidende 
gegevensbankdiensten aanbieden: een 
zwendelfirma verstuurt formulieren en 
verzoekt bedrijven om hun naam en 
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contactgegevens in te vullen of te 
actualiseren, waarbij het ogenschijnlijk om 
een gratis aanbod gaat; overwegende dat de 
bedrijven die hierop ingaan, later 
ontdekken dat ze in feite ongewild een 
contract hebben ondertekend waaraan zij 
over het algemeen minstens drie jaar 
vastzitten en dat inhoudt dat zij worden 
opgenomen in een bedrijvengids tegen een 
jaarlijkse kostprijs van wel 1 000 EUR of 
meer;

contactgegevens in te vullen of te 
actualiseren, waarbij het ogenschijnlijk om 
een gratis aanbod gaat; overwegende dat de 
bedrijven die hierop ingaan, later 
ontdekken dat ze in feite ongewild een 
contract hebben ondertekend waaraan zij 
over het algemeen minstens drie jaar 
vastzitten en dat inhoudt dat zij worden 
opgenomen in een bedrijvengids tegen een 
jaarlijkse kostprijs van wel 1 000 EUR of 
meer; overwegende dat valse 
betalingsformulieren een andere praktijk 
is die aanzienlijke schade veroorzaakt; 

Or. en

Amendement 3
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat onder misleidende 
marketingpraktijken verder misleidende 
betalingsformulieren vallen die eruit zien 
als rekeningen voor diensten die de 
handelaar al zou hebben besteld, terwijl 
dat niet zo is, aanbiedingen voor het 
uitbreiden van internetdomeinnamen 
waarbij de oplichter onjuiste informatie 
verstrekt en psychologische druk uitoefent 
om een contract af te sluiten dat veel 
duurder is dan wanneer de registratie via 
een officiële aanbieder was gelopen, en 
aanbiedingen om de bescherming van 
handelsmerken uit te breiden naar andere 
landen, terwijl die bescherming alleen 
door officiële instanties kan worden 
verleend;

Or. en
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Amendement 4
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de huidige 
Richtlijn 2006/114/EG betrekking heeft 
op misleidende en vergelijkende reclame 
en de gevolgen daarvan voor eerlijke 
mededinging op de interne markt;

Or. en

Amendement 5
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat er vanuit het 
bedrijfsleven, en met name kmo's en 
micro-ondernemingen, duidelijk vraag is 
naar betere bescherming en een 
doeltreffend optreden tegen misleidende 
praktijken tussen bedrijven onderling, 
hetgeen buiten het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2005/29/EG valt;

Or. en

Amendement 6
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat misleidende 
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marketingpraktijken de markt en de 
concurrentie verstoren en vervalsen, 
aangezien ondernemingen niet langer 
geïnformeerde en dus efficiënte keuzes 
kunnen maken;

Or. el

Amendement 7
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat kmo's, en met name 
kleine en micro-ondernemingen, de 
grootste slachtoffers van misleidende 
marketingpraktijken zijn; overwegende dat 
ook scholen, kerken, ziekenhuizen, ngo's 
en gemeenten en andere 
overheidsinstanties een doelwit vormen;

C. overwegende dat kmo's, en met name 
kleine en micro-ondernemingen, de 
grootste slachtoffers van misleidende 
marketingpraktijken zijn, terwijl dergelijke 
bedrijven een belangrijke groeifactor in 
Europa vormen; overwegende dat ook 
scholen, kerken, ziekenhuizen, ngo's en 
gemeenten en andere overheidsinstanties 
een doelwit vormen;

Or. en

Amendement 8
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het Parlement 
herhaaldelijk zijn zorgen kenbaar heeft 
gemaakt over het probleem van de 
misleidende marketingpraktijken, die 
vaak een grensoverschrijdend karakter 
hebben, en de Commissie en de lidstaten 
heeft verzocht hun 
voorlichtingsactiviteiten te intensiveren en 
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de samenwerking, handhaving en 
wetgeving te versterken;

Or. en

Amendement 9
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat misleidende 
marketingpraktijken een sterke weerslag 
op de consumenten hebben, omdat zij 
immers meer moeten betalen voor 
producten en diensten;

Or. el

Amendement 10
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. de slachtoffers van misleidende 
marketingpraktijken zich vaak schamen en 
geen aangifte van dergelijke praktijken 
doen bij de handhavingsinstanties; 
overwegende dat het daarom van het 
grootste belang is dat die instanties het 
gemakkelijker maken om aangifte te doen, 
en voldoende prioriteit aan dergelijke 
gevallen toekennen;

D. overwegende dat van deze praktijken 
niet altijd aangifte wordt gedaan, omdat 
de slachtoffers van misleidende 
marketingpraktijken zich vaak schamen en 
geen aangifte van dergelijke praktijken 
doen bij de handhavingsinstanties of aan 
betalingsverzoeken voldoen; overwegende 
dat het daarom van het grootste belang is 
dat die instanties het gemakkelijker maken 
om aangifte te doen, en voldoende 
prioriteit aan dergelijke gevallen 
toekennen;

Or. en
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Amendement 11
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de lidstaten de 
Richtlijnen 2005/29/EG en 2006/114/EG 
verschillend hebben uitgevoerd, waardoor 
de nationale voorschriften ter zake 
aanzienlijke verschillen vertonen; 
overwegende dat die verschillen 
marktversnippering in de hand werken en 
onzekerheid doen ontstaan over de 
wettelijke handhaving van Europese 
voorschriften voor ondernemingen, met 
name in een grensoverschrijdende 
context;

Or. en

Amendement 12
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het 
beschermingsniveau voor bedrijven per 
lidstaat sterk verschilt en dat alleen 
Oostenrijk en België een specifiek verbod 
op het misleidend aanbieden van 
bedrijvengidsen in hun wetgeving hebben 
opgenomen, terwijl in Nederland 
momenteel een soortgelijke wet wordt 
voorbereid;

E. overwegende dat zwendelaars 
profiteren van het zeer ongelijke 
beschermingsniveau voor bedrijven per 
lidstaat en dat alleen Oostenrijk en België 
een specifiek verbod op het misleidend 
aanbieden van bedrijvengidsen in hun 
wetgeving hebben opgenomen, terwijl in 
Nederland momenteel een soortgelijke wet 
wordt voorbereid;

Or. en
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Amendement 13
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de oplichters 
momenteel zeer moeilijk te traceren zijn, 
omdat zij vaak rekeningen van het ene land 
naar het andere sturen, terwijl hun 
bankrekening zich weer in een ander land 
bevindt, zodat ook geldovermakingen 
moeilijk te traceren zijn;

G. overwegende dat de oplichters 
momenteel zeer moeilijk te traceren en te 
vervolgen zijn, omdat zij vaak rekeningen 
van het ene land naar het andere sturen, 
terwijl hun bankrekening zich weer in een 
ander land bevindt, zodat ook 
geldovermakingen moeilijk te traceren 
zijn;

Or. en

Amendement 14
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het voor kmo's, en 
micro-ondernemingen in het bijzonder, 
wegens hun beperkte omvang en geringe 
middelen vaak ondoenlijk is om 
individueel gerechtelijke stappen te 
ondernemen tegen oplichters die in een 
ander rechtsgebied gevestigd zijn;

Or. en

Amendement 15
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie duidelijkheid 
te verschaffen over het toepassingsgebied 
van Richtlijn 2006/114/EG om tot een 
betere bescherming van bedrijven tegen 
misleidende marketingpraktijken te 
komen;

Or. en

Amendement 16
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. herinnert eraan dat misleidende 
marketingpraktijken de Europese 
economie veel last bezorgen, vooral omdat 
zij kmo's in hun groeimogelijkheden 
belemmeren;

Or. en

Amendement 17
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de informatie-uitwisseling 
tussen de lidstaten verbetering behoeft; 
verzoekt alle lidstaten een nationaal 
contactpunt op te zetten of aan te wijzen 
waar bedrijven en andere slachtoffers van 
misleidende praktijken hiervan aangifte 
kunnen doen en waar zij hulp en deskundig 
advies kunnen krijgen met het oog op het 

2. benadrukt dat de informatie-uitwisseling 
tussen de lidstaten verbetering behoeft; 
verzoekt alle lidstaten een nationaal 
contactpunt op te zetten of aan te wijzen 
waar bedrijven en andere slachtoffers van 
misleidende praktijken hiervan aangifte 
kunnen doen en waar zij informatie over 
gerechtelijke en buitengerechtelijke 
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voorkomen en aanpakken van diverse 
vormen van fraude; is van mening dat elk 
contactpunt een databank moet bijhouden 
waarin alle soorten misleidende 
marketingpraktijken worden geregistreerd, 
met gemakkelijk te begrijpen voorbeelden; 
verzoekt de Commissie de coördinatie te 
verzorgen voor een soepele uitwisseling 
van informatie tussen de nationale 
databanken, o.a. door faciliterend op te 
treden bij de inrichting van een systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing over 
nieuw ontdekte praktijken;

rechtsmiddelen alsmede hulp en deskundig 
advies kunnen krijgen met het oog op het 
voorkomen en aanpakken van diverse 
vormen van fraude; is van mening dat elk 
contactpunt een databank moet bijhouden 
waarin alle soorten misleidende 
marketingpraktijken worden geregistreerd, 
met gemakkelijk te begrijpen voorbeelden; 
verzoekt de Commissie de coördinatie te 
verzorgen voor een soepele uitwisseling 
van informatie tussen de nationale 
databanken, o.a. door faciliterend op te 
treden bij de inrichting van een systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing over 
nieuw ontdekte praktijken;

Or. fr

Amendement 18
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de informatie-uitwisseling 
tussen de lidstaten verbetering behoeft; 
verzoekt alle lidstaten een nationaal 
contactpunt op te zetten of aan te wijzen 
waar bedrijven en andere slachtoffers van 
misleidende praktijken hiervan aangifte 
kunnen doen en waar zij hulp en deskundig 
advies kunnen krijgen met het oog op het 
voorkomen en aanpakken van diverse 
vormen van fraude; is van mening dat elk 
contactpunt een databank moet bijhouden 
waarin alle soorten misleidende 
marketingpraktijken worden geregistreerd, 
met gemakkelijk te begrijpen voorbeelden; 
verzoekt de Commissie de coördinatie te 
verzorgen voor een soepele uitwisseling 
van informatie tussen de nationale 
databanken, o.a. door faciliterend op te 
treden bij de inrichting van een systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing over 

2. benadrukt dat de informatie-uitwisseling 
tussen de lidstaten verbetering behoeft; 
verzoekt alle lidstaten een nationaal 
contactpunt op te zetten of aan te wijzen 
waar bedrijven en andere slachtoffers van 
misleidende praktijken hiervan aangifte 
kunnen doen en waar zij hulp en deskundig 
advies kunnen krijgen met het oog op het 
voorkomen en aanpakken van diverse 
vormen van fraude; is van mening dat elk 
contactpunt een databank moet bijhouden 
waarin alle soorten misleidende 
marketingpraktijken worden geregistreerd, 
met gemakkelijk te begrijpen voorbeelden; 
verzoekt de Commissie, rekening houdend 
met de budgettaire beperkingen, de 
coördinatie te verzorgen voor een soepele 
uitwisseling van informatie tussen de 
nationale databanken, o.a. door faciliterend 
op te treden bij de inrichting van een 
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nieuw ontdekte praktijken; systeem voor vroegtijdige waarschuwing 
over nieuw ontdekte praktijken;

Or. en

Amendement 19
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de nationale 
contactpunten een actieve rol moeten 
spelen bij de informatie-uitwisseling tussen 
overheden, burgers en bedrijven en samen 
moeten werken om elkaar te informeren 
over nieuwe misleidende praktijken en 
kmo's bij te staan bij het beslechten van 
grensoverschrijdende geschillen door 
opgelichte ondernemingen de weg te 
wijzen naar het meest geschikte
rechtsinstrument;

3. is van mening dat de nationale 
contactpunten een actieve rol moeten 
spelen bij de informatie-uitwisseling tussen 
overheden, burgers en bedrijven en samen 
moeten werken om elkaar te informeren 
over nieuwe misleidende praktijken en 
kmo's bij te staan bij het beslechten van 
grensoverschrijdende geschillen door 
opgelichte ondernemingen informatie te 
geven over geschikte gerechtelijke en 
buitengerechtelijke rechtsmiddelen;

Or. fr

Amendement 20
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de nationale 
contactpunten een actieve rol moeten 
spelen bij de informatie-uitwisseling tussen 
overheden, burgers en bedrijven en samen 
moeten werken om elkaar te informeren 
over nieuwe misleidende praktijken en 
kmo's bij te staan bij het beslechten van 
grensoverschrijdende geschillen door 
opgelichte ondernemingen de weg te 

3. is van mening dat de nationale 
contactpunten een actieve rol moeten 
spelen bij de informatie-uitwisseling tussen 
overheden, burgers en bedrijven en samen 
moeten werken om elkaar te informeren 
over nieuwe misleidende praktijken en 
kmo's bij te staan bij het beslechten van 
grensoverschrijdende geschillen door 
opgelichte ondernemingen de weg te 
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wijzen naar het meest geschikte 
rechtsinstrument;

wijzen naar het meest geschikte 
rechtsinstrument; onderstreept dat deze 
nationale contactpunten ook de 
mogelijkheid moeten hebben om zelf 
gerechtelijke stappen te ondernemen 
tegen misleidende praktijken en 
frauduleus handelende ondernemingen;

Or. de

Amendement 21
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de nationale 
contactpunten een actieve rol moeten 
spelen bij de informatie-uitwisseling tussen 
overheden, burgers en bedrijven en samen 
moeten werken om elkaar te informeren 
over nieuwe misleidende praktijken en 
kmo's bij te staan bij het beslechten van 
grensoverschrijdende geschillen door 
opgelichte ondernemingen de weg te 
wijzen naar het meest geschikte 
rechtsinstrument;

3. is van mening dat de nationale 
contactpunten een actieve rol moeten 
spelen bij de informatie-uitwisseling tussen 
overheden, burgers en bedrijven en samen 
moeten werken om elkaar te informeren 
over nieuwe misleidende praktijken en 
kmo's bij te staan bij het beslechten van 
grensoverschrijdende geschillen door 
opgelichte ondernemingen de weg te 
wijzen naar het meest geschikte 
rechtsinstrument; is van mening dat deze 
nationale contactpunten ermee belast 
moeten worden om hun algemene 
bevindingen regelmatig door te geven aan 
het publiek van de betrokken lidstaat;

Or. en

Amendement 22
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de nationale 
ondernemersorganisaties, en met name de 
kmo-organisaties, nauw met de nationale 
contactpunten samen te werken; juicht in 
dit verband ook publiek-private 
samenwerking toe;

4. verzoekt de nationale en internationale
ondernemersorganisaties, en met name de 
kmo-organisaties, nauw met de nationale 
contactpunten samen te werken; juicht in 
dit verband ook publiek-private 
samenwerking toe;

Or. en

Amendement 23
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of het mogelijk is om op basis van 
gevalideerde criteria een zwarte lijst van 
frauderende ondernemingen voor de hele 
EU op te stellen, teneinde te voorkomen 
dat die ondernemingen hun activiteiten 
naar andere lidstaten uitbreiden;

Schrappen

Or. fr

Amendement 24
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of het mogelijk is om op basis van 
gevalideerde criteria een zwarte lijst van 
frauderende ondernemingen voor de hele 
EU op te stellen, teneinde te voorkomen 
dat die ondernemingen hun activiteiten 

Schrappen
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naar andere lidstaten uitbreiden;

Or. en

Amendement 25
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of het mogelijk is om op basis van 
gevalideerde criteria een zwarte lijst van 
frauderende ondernemingen voor de hele 
EU op te stellen, teneinde te voorkomen 
dat die ondernemingen hun activiteiten 
naar andere lidstaten uitbreiden;

5. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of het mogelijk is om op basis van 
gevalideerde criteria een zwarte lijst van  
misleidende marketingpraktijken voor de 
hele EU op te stellen, teneinde te 
voorkomen dat frauderende
ondernemingen hun activiteiten naar 
andere lidstaten uitbreiden;

Or. en

Amendement 26
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of het mogelijk is om op basis van 
gevalideerde criteria een zwarte lijst van 
frauderende ondernemingen voor de hele 
EU op te stellen, teneinde te voorkomen 
dat die ondernemingen hun activiteiten 
naar andere lidstaten uitbreiden;

5. steunt de Commissie in haar 
voornemen om te onderzoeken of het 
mogelijk is om op basis van gevalideerde 
criteria een zwarte lijst van misleidende 
marketingpraktijken voor de hele EU op te 
stellen; beveelt aan om ervoor te zorgen 
dat deze zwarte lijst aansluit bij de zwarte 
lijst in de richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken, uitputtend is en 
duidelijke definities van frauduleuze 
marketingpraktijken bevat;

Or. en
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Amendement 27
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat de nationale 
handhavingsinstanties nauwer moeten 
samenwerken met bedrijven die 
misleidende marketingpraktijken mogelijk 
maken, zoals banken, telefoniebedrijven, 
postdiensten en incassobureaus, om 
oplichters de pas af te snijden;

7. onderstreept dat de nationale 
handhavingsinstanties nauwer moeten 
samenwerken met bedrijven die 
misleidende marketingpraktijken mogelijk 
maken, zoals banken, telefoniebedrijven, 
postdiensten en incassobureaus;

Or. fr

Amendement 28
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat de nationale 
handhavingsinstanties nauwer moeten 
samenwerken met bedrijven die 
misleidende marketingpraktijken mogelijk 
maken, zoals banken, telefoniebedrijven, 
postdiensten en incassobureaus, om 
oplichters de pas af te snijden;

7. onderstreept dat de nationale 
handhavingsinstanties via een versterkte 
informatie-uitwisseling nauwer moeten 
samenwerken met bedrijven die 
misleidende marketingpraktijken mogelijk 
maken, zoals banken, telefoniebedrijven, 
postdiensten en incassobureaus, om 
oplichters de pas af te snijden;

Or. en

Amendement 29
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat de nationale 
handhavingsinstanties nauwer moeten 
samenwerken met bedrijven die
misleidende marketingpraktijken mogelijk 
maken, zoals banken, telefoniebedrijven, 
postdiensten en incassobureaus, om 
oplichters de pas af te snijden;

7. onderstreept dat de nationale 
handhavingsinstanties nauwer moeten 
samenwerken met dienstverleners wier 
diensten worden gebruikt voor
misleidende marketingpraktijken, zoals 
banken, telefoniebedrijven, postdiensten en 
incassobureaus, om te helpen oplichters de 
pas af te snijden;

Or. en

Amendement 30
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om ten behoeve van alle 
ondernemingen gezamenlijke scholings-
en voorlichtingsmaatregelen en de 
uitwisseling van goede praktijken te 
bevorderen, zodat zij op de hoogte zijn van 
de risico's ter zake;

Or. el

Amendement 31
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. stelt met bezorgdheid vast dat de 
onderzoeksinstanties in diverse lidstaten 
uiterst onwillig zijn om gevallen van 
misleidende marketingpraktijken ter hand 

8. stelt met bezorgdheid vast dat de 
onderzoeksinstanties in diverse lidstaten 
wegens het gebrek aan duidelijkheid van 
de bestaande voorschriften uiterst onwillig 
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te nemen, en meestal als argument 
gebruiken dat zij er geen vertrouwen in 
hebben dat een afdoend bewijs kan worden 
geleverd; onderstreept dat de overheid 
proactief moet zijn bij de aanpak van de 
financiële en economische criminaliteit;

zijn om gevallen van misleidende 
marketingpraktijken ter hand te nemen, en 
er geen vertrouwen in hebben dat een 
afdoend bewijs kan worden geleverd; 
onderstreept dat de overheid proactief moet 
zijn bij de aanpak van de financiële en 
economische criminaliteit;

Or. en

Amendement 32
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. stelt met bezorgdheid vast dat de 
onderzoeksinstanties in diverse lidstaten 
uiterst onwillig zijn om gevallen van 
misleidende marketingpraktijken ter hand 
te nemen, en meestal als argument 
gebruiken dat zij er geen vertrouwen in 
hebben dat een afdoend bewijs kan worden 
geleverd; onderstreept dat de overheid
proactief moet zijn bij de aanpak van de 
financiële en economische criminaliteit;

8. stelt met bezorgdheid vast dat de 
onderzoeksinstanties in diverse lidstaten 
uiterst onwillig zijn om gevallen van 
misleidende marketingpraktijken ter hand 
te nemen, en meestal als argument 
gebruiken dat zij er geen vertrouwen in 
hebben dat een afdoend bewijs kan worden 
geleverd; onderstreept dat de regeringen
proactief moeten zijn bij de aanpak van de 
financiële en economische criminaliteit en 
bij voldoende rechtvaardiging passende 
strafrechtelijke sancties in overweging 
moeten nemen;

Or. en

Amendement 33
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten een 
handhavingsinstantie met de nodige 
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bevoegdheden aan te wijzen die erop moet 
toezien dat de voorschriften ook worden 
toegepast op de betrekkingen tussen 
ondernemingen;

Or. el

Amendement 34
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat er doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende straffen 
moeten worden ingevoerd, waarbij eraan 
herinnerd wordt dan van strafrechtelijke
sancties een preventieve werking kan 
uitgaan;

10. onderstreept dat er doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende straffen 
moeten worden ingevoerd, waarbij eraan 
herinnerd wordt dan van sancties een 
preventieve werking kan uitgaan;

Or. en

Amendement 35
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie een netwerk 
op te zetten voor de samenwerking tussen 
de nationale handhavingsinstanties ter 
verbetering van de uitvoering van de 
richtlijn in grensoverschrijdende 
gevallen;

Or. en



PE514.655v01-00 20/30 AM\940909NL.doc

NL

Amendement 36
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. stelt dat wetgevend optreden 
noodzakelijk is omdat het geldende 
wetgevingskader veel hiaten kent, zowel 
wat de essentiële voorschriften als wat de 
wetshandhaving betreft, en meent tevens 
dat een samenhangende, bindende 
regeling voor het verbod op misleidende 
marketingpraktijken de grootste kans van 
slagen heeft als de Richtlijnen 
2006/114/ΕG en 2005/29/ΕG gelijktijdig 
worden herzien, zowel ten aanzien van de 
betrekkingen tussen bedrijven (B2B) als 
ten aanzien van de betrekkingen tussen 
bedrijven en consumenten (B2C);

Or. el

Amendement 37
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. betreurt het dat de Commissie het 
Parlement niet is gevolgd in zijn 
aanbeveling inzake een gedeeltelijke 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, 
waardoor contracten tussen bedrijven 
(B2B) onder bijlage I (de zwarte lijst) 
zouden vallen; is van mening dat wijziging 
van die richtlijn in plaats van Richtlijn 
2006/114/EG tot een coherentere 
benadering leidt, omdat daardoor het 
concept oneerlijke handelspraktijken, net 
als de zwarte lijst, ook gaat gelden voor 

11. neemt kennis van het feit dat de 
Commissie niet voornemens is over te 
gaan tot een gedeeltelijke uitbreiding van 
het toepassingsgebied van de richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken, waardoor 
contracten tussen bedrijven (B2B) onder 
bijlage I (de zwarte lijst) zouden vallen, en 
richt zich op een uitbreiding van het begrip 
misleidende reclame om daaronder nog 
meer vormen van misleidende praktijken te 
vangen, waaronder het aanbieden van 
misleidende gegevensbankdiensten;
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B2B-betrekkingen; onderstreept dat 
daarmee de noodzaak van uitbreiding van 
het begrip misleidende reclame komt te 
vervallen, die wel gegeven is als men alle 
vormen van misleidende praktijken onder 
dit begrip wil vangen;

Or. fr

Amendement 38
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. betreurt het dat de Commissie het 
Parlement niet is gevolgd in zijn
aanbeveling inzake een gedeeltelijke 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, 
waardoor contracten tussen bedrijven 
(B2B) onder bijlage I (de zwarte lijst) 
zouden vallen; is van mening dat wijziging 
van die richtlijn in plaats van Richtlijn 
2006/114/EG tot een coherentere 
benadering leidt, omdat daardoor het 
concept oneerlijke handelspraktijken, net 
als de zwarte lijst, ook gaat gelden voor 
B2B-betrekkingen; onderstreept dat 
daarmee de noodzaak van uitbreiding van
het begrip misleidende reclame komt te 
vervallen, die wel gegeven is als men alle 
vormen van misleidende praktijken onder 
dit begrip wil vangen;

11. is van mening dat de Commissie ook 
dient de kijken naar de aanbeveling van 
het Parlement inzake een gedeeltelijke 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, 
waardoor contracten tussen bedrijven 
(B2B) onder bijlage I (de zwarte lijst) 
zouden vallen, en parallel daarmee moet 
nadenken over een mogelijke herziening 
van Richtlijn 2006/114/EG om te 
beoordelen of dit tot een coherentere 
benadering zou leiden, omdat daardoor het 
concept oneerlijke handelspraktijken, net 
als de zwarte lijst, ook gaat gelden voor 
B2B-betrekkingen; merkt evenwel op dat 
het brede begrip misleidende reclame in 
Richtlijn 2006/114/EG reeds alle vormen 
van misleidende marketingpraktijken 
omvat;

Or. en

Amendement 39
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. betreurt het dat de Commissie het 
Parlement niet is gevolgd in zijn 
aanbeveling inzake een gedeeltelijke 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, 
waardoor contracten tussen bedrijven 
(B2B) onder bijlage I (de zwarte lijst) 
zouden vallen; is van mening dat 
wijziging van die richtlijn in plaats van
Richtlijn 2006/114/EG tot een coherentere 
benadering leidt, omdat daardoor het 
concept oneerlijke handelspraktijken, net 
als de zwarte lijst, ook gaat gelden voor 
B2B-betrekkingen; onderstreept dat 
daarmee de noodzaak van uitbreiding van 
het begrip misleidende reclame komt te 
vervallen, die wel gegeven is als men alle 
vormen van misleidende praktijken onder 
dit begrip wil vangen;

11. beveelt aan dat de Commissie nagaat 
of er amendementen kunnen worden 
ingediend op Richtlijn 2006/114/EG 
inzake misleidende reclame en 
vergelijkende reclame, en dat zij 
overweegt aan deze richtlijn een bijlage 
toe te voegen over contracten tussen 
ondernemingen, met een lijst van 
handelspraktijken die onder alle 
omstandigheden als oneerlijk moeten 
worden aangemerkt;

Or. pl

Amendement 40
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. betreurt het dat de Commissie het 
Parlement niet is gevolgd in zijn 
aanbeveling inzake een gedeeltelijke 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, 
waardoor contracten tussen bedrijven 
(B2B) onder bijlage I (de zwarte lijst) 
zouden vallen; is van mening dat wijziging 
van die richtlijn in plaats van Richtlijn 
2006/114/EG tot een coherentere 
benadering leidt, omdat daardoor het 
concept oneerlijke handelspraktijken, net 
als de zwarte lijst, ook gaat gelden voor 
B2B-betrekkingen; onderstreept dat 
daarmee de noodzaak van uitbreiding van 

11. betreurt het dat de Commissie het 
Parlement niet is gevolgd in zijn 
aanbeveling inzake een gedeeltelijke 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, 
waardoor contracten tussen bedrijven 
(B2B) onder bijlage I (de zwarte lijst) 
zouden vallen; is van mening dat wijziging 
van die richtlijn in plaats van Richtlijn 
2006/114/EG tot een coherentere 
benadering leidt, omdat daardoor het 
concept oneerlijke handelspraktijken, net 
als de zwarte lijst, ook gaat gelden voor 
B2B-betrekkingen; onderstreept dat 
daarmee de noodzaak van uitbreiding van 
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het begrip misleidende reclame komt te 
vervallen, die wel gegeven is als men alle 
vormen van misleidende praktijken onder 
dit begrip wil vangen;

het begrip misleidende reclame komt te 
vervallen, die wel gegeven is als men alle 
vormen van misleidende praktijken onder 
dit begrip wil vangen; onderstreept met het 
oog op een doeltreffende handhaving en 
rechtszekerheid het belang van een 
uitputtende en duidelijk afgebakende 
zwarte lijst van misleidende 
marketingpraktijken;

Or. en

Amendement 41
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept dat er specifieke 
aandacht zou moeten worden besteed aan 
de interpretatie van de regels inzake 
vergelijkende reclame, uitgaande van de 
uitgebreide jurisprudentie die het Hof van 
Justitie van de EU heeft opgebouwd;

Or. el

Amendement 42
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie prioritair te 
onderzoeken of bedrijven die schuldig zijn 
bevonden aan misleidende 
marketingpraktijken, minimaal vijf jaar 
kunnen worden uitgesloten van EU-
aanbestedingsprocedures en/of EU-
subsidies;

Schrappen
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Or. fr

Amendement 43
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie prioritair te 
onderzoeken of bedrijven die schuldig zijn 
bevonden aan misleidende 
marketingpraktijken, minimaal vijf jaar 
kunnen worden uitgesloten van EU-
aanbestedingsprocedures en/of EU-
subsidies;

12. verzoekt de Commissie prioritair te 
onderzoeken of bedrijven die schuldig zijn 
bevonden aan ernstige en herhaalde 
misleidende marketingpraktijken, minimaal 
vijf jaar kunnen worden uitgesloten van 
EU-aanbestedingsprocedures en/of EU-
subsidies;

Or. en

Amendement 44
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie prioritair te 
onderzoeken of bedrijven die schuldig zijn 
bevonden aan misleidende 
marketingpraktijken, minimaal vijf jaar 
kunnen worden uitgesloten van EU-
aanbestedingsprocedures en/of EU-
subsidies;

12. is van mening dat veroordelingen 
wegens misleidende marketingpraktijken 
in aanmerking moeten worden genomen 
in EU-aanbestedingsprocedures en/of bij 
de toekenning van EU-subsidies;

Or. en

Amendement 45
Adam Bielan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten erop toe te zien 
dat hun belastingautoriteiten nauw met de 
nationale contactpunten samenwerken en 
actief werk maken van inspecties bij 
bedrijven die volgens een aangifte 
misleidende marketingtechnieken 
hanteren;

Schrappen

Or. en

Amendement 46
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vestigt met name de aandacht op de rol 
van frauduleuze incassobureaus die niet 
aarzelen om bedrijven onder druk te zetten 
met het oog op de betaling van rekeningen 
waarvan zij weten of hadden kunnen weten 
dat zij frauduleus zijn; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten maatregelen 
voor te stellen om dergelijke bureaus, 
zowel voor als na hun formele oprichting, 
beter te controleren;

15. vestigt met name de aandacht op de rol 
van frauduleuze incassobureaus die niet 
aarzelen om bedrijven onder druk te zetten 
met het oog op de betaling van rekeningen 
waarvan zij weten of hadden kunnen weten 
dat zij frauduleus zijn; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten maatregelen 
voor te stellen om dergelijke bureaus, 
zowel voor als na hun formele oprichting, 
beter te controleren; verzoekt de 
Commissie te toetsen of herziening van de 
regulering van incassobureaus geboden 
is;

Or. de

Amendement 47
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. vestigt met name de aandacht op de rol 
van frauduleuze incassobureaus die niet 
aarzelen om bedrijven onder druk te zetten 
met het oog op de betaling van rekeningen 
waarvan zij weten of hadden kunnen weten 
dat zij frauduleus zijn; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten maatregelen 
voor te stellen om dergelijke bureaus, 
zowel voor als na hun formele oprichting,
beter te controleren;

15. vestigt met name de aandacht op de rol 
van frauduleuze incassobureaus die niet 
aarzelen om bedrijven onder druk te zetten 
met het oog op de betaling van rekeningen 
waarvan zij weten of hadden kunnen weten 
dat zij frauduleus zijn; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten maatregelen 
voor te stellen om dergelijke bureaus beter 
te controleren;

Or. en

Amendement 48
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vestigt met name de aandacht op de rol 
van frauduleuze incassobureaus die niet 
aarzelen om bedrijven onder druk te zetten 
met het oog op de betaling van rekeningen 
waarvan zij weten of hadden kunnen weten 
dat zij frauduleus zijn; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten maatregelen 
voor te stellen om dergelijke bureaus, 
zowel voor als na hun formele oprichting, 
beter te controleren;

15. vestigt met name de aandacht op de rol 
van frauduleuze incassobureaus die niet 
aarzelen om bedrijven onder druk te zetten 
met het oog op de betaling van rekeningen 
waarvan zij weten of hadden kunnen weten 
dat zij frauduleus zijn; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten maatregelen 
voor te stellen om dergelijke bureaus, 
zowel voor als na hun formele oprichting, 
beter te controleren, en tevens na te gaan 
of het mogelijk is incassobureaus er 
wettelijk toe te verplichten om melding te 
maken van misleidende praktijken;

Or. en

Amendement 49
Konstantinos Poupakis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. spreekt zijn steun uit voor het 
opzetten van een Europees netwerk dat 
kleine en middelgrote ondernemingen 
helpt bij de beslechting van 
grensoverschrijdende geschillen en 
bedrijven die het slachtoffer van 
oplichting zijn geworden, op de meest 
geschikte wettelijke instrumenten wijst;

Or. el

Amendement 50
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt met bezorgdheid vast dat de 
procedures voor geschillenbeslechting 
inefficiënt, tijdrovend en kostbaar zijn 
gebleken en geen garantie bieden dat de 
geleden schade tijdig en adequaat wordt 
vergoed; verzoekt de Commissie met een 
voorstel te komen dat de slachtoffers van 
misleidende marketingpraktijken is staat 
stelt collectief een zaak aan te spannen 
tegen een zwendelbedrijf; benadrukt dat de 
slachtoffers de mogelijkheid moeten 
hebben om zich te laten 
vertegenwoordigen door specifieke 
organisaties, bijvoorbeeld nationale 
ondernemersorganisaties; dringt aan op 
doeltreffende rechtsmiddelen voor de 
slachtoffers, waaronder annulering van de 
betrokken contracten;

16. stelt met bezorgdheid vast dat de 
procedures voor geschillenbeslechting 
inefficiënt, tijdrovend en kostbaar zijn 
gebleken en geen garantie bieden dat de 
geleden schade tijdig en adequaat wordt 
vergoed; benadrukt dat deze situatie moet 
worden verholpen, zodat de slachtoffers 
een correcte schadevergoeding kunnen 
verkrijgen;

Or. fr

Amendement 51
Andreas Schwab
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt met bezorgdheid vast dat de 
procedures voor geschillenbeslechting
inefficiënt, tijdrovend en kostbaar zijn 
gebleken en geen garantie bieden dat de 
geleden schade tijdig en adequaat wordt 
vergoed; verzoekt de Commissie met een 
voorstel te komen dat de slachtoffers van 
misleidende marketingpraktijken is staat 
stelt collectief een zaak aan te spannen 
tegen een zwendelbedrijf; benadrukt dat 
de slachtoffers de mogelijkheid moeten 
hebben om zich te laten 
vertegenwoordigen door specifieke 
organisaties, bijvoorbeeld nationale 
ondernemersorganisaties; dringt aan op 
doeltreffende rechtsmiddelen voor de 
slachtoffers, waaronder annulering van 
de betrokken contracten;

16. dringt aan op de snelle omzetting van 
de richtlijn inzake alternatieve 
geschillenbeslechting, die onlangs is 
goedgekeurd samen met de verordening 
inzake online geschillenbeslechting, die 
beide zijn bedoeld om verbeterde 
universele EU-brede toegang tot 
instanties voor geschillenbeslechting te 
garanderen; wenst dat op eenvoudige en 
goedkope wijze wordt gezorgd voor een 
snelle beslechting van geschillen; 
verzoekt de lidstaten nationale wetgeving 
in te voeren die de slachtoffers van 
misleidende marketingpraktijken is staat 
stelt overeenkomstig de onlangs 
gepubliceerde aanbeveling van de 
Commissie (C(2013)3539) en mededeling 
van de Commissie (COM(2013)401) 
collectief een zaak aan te spannen tegen 
een zwendelbedrijf; onderstreept dat ter 
voorkoming van misbruik van het 
procesrecht de slachtoffers 
vertegenwoordigd dienen te worden door 
een gekwalificeerde entiteit, zoals 
uiteengezet in de documenten van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 52
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt met bezorgdheid vast dat de 
procedures voor geschillenbeslechting 
inefficiënt, tijdrovend en kostbaar zijn 
gebleken en geen garantie bieden dat de 

16. stelt met bezorgdheid vast dat de 
procedures voor geschillenbeslechting 
vaak inefficiënt, tijdrovend en kostbaar 
zijn gebleken; is van mening dat EU-
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geleden schade tijdig en adequaat wordt 
vergoed; verzoekt de Commissie met een 
voorstel te komen dat de slachtoffers van 
misleidende marketingpraktijken is staat 
stelt collectief een zaak aan te spannen 
tegen een zwendelbedrijf; benadrukt dat 
de slachtoffers de mogelijkheid moeten 
hebben om zich te laten 
vertegenwoordigen door specifieke 
organisaties, bijvoorbeeld nationale 
ondernemersorganisaties; dringt aan op 
doeltreffende rechtsmiddelen voor de 
slachtoffers, waaronder annulering van 
de betrokken contracten;

optreden in bepaalde gevallen wellicht 
gerechtvaardigd is, maar dat dan eerst 
duidelijk moet worden aangetoond dat er 
behoefte bestaat aan maatregelen op EU-
niveau; wijst er voorts op dat deze 
maatregelen de samenwerking tussen de 
lidstaten moeten vergemakkelijken door 
de toepassing van gemeenschappelijke 
beginselen en waarborgen, die de toegang 
van eisers tot de nationale rechtsstelsels 
moeten garanderen;

Or. en

Amendement 53
Phil Prendergast

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten om binnen 
hun rechtsstelsel de praktijk van 
privaatrechtelijke handhaving te 
vergemakkelijken, waarbij 
ondernemingsverenigingen en andere 
relevante organisaties gemachtigd worden 
gerechtelijke stappen tegen zwendelaars te 
ondernemen; 

Or. en

Amendement 54
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. onderstreept dat misleidende 
marketingpraktijken een internationaal 
probleem vormen dat geenszins halt maakt 
aan de grenzen van de lidstaten; dringt er 
daarom bij de Commissie en de lidstaten 
op aan te streven naar internationale 
samenwerking ter zake, zowel met derde 
landen als met de bevoegde internationale 
organisaties;

17. onderstreept dat misleidende 
marketingpraktijken een internationaal 
probleem vormen dat zich uitstrekt tot 
voorbij de grenzen van afzonderlijke 
lidstaten alsook van de EU; dringt er 
daarom bij de Commissie en de lidstaten 
op aan te streven naar internationale 
samenwerking ter zake, zowel met derde 
landen als met de bevoegde internationale 
organisaties;

Or. en


