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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
tot vaststelling van een consumentenprogramma 2014-2020
(COM(2011)0707 – C7-0397/2011– 2011/0340(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0707),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 169 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0397/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 28 maart 20121,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de commissie Interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Begrotingscommissie en de commissie Juridische zaken (A7-0000/2012),

1. neemt het hierbij opgenomen standpunt in eerste lezing aan;
2. wijst erop dat de in het wetsvoorstel gespecificeerde financiële middelen slechts van 

indicatieve aard zijn en dat deze niet kunnen worden vastgesteld voordat een 
overeenkomst is bereikt betreffende het voorstel voor een verordening tot vaststelling van 
het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020;

3. herinnert aan zijn standpunt dat de Unie zonder toereikende aanvullende middelen in het 
volgende meerjarig financieel kader (MFK) niet in staat zal zijn haar bestaande 
beleidsprioriteiten na te komen en de nieuwe opdrachten in verband met het 
Lissabonverdrag te vervullen, laat staan te reageren op onvoorziene gebeurtenissen; wijst 
erop dat, zelfs wanneer de middelen voor het volgende MFK met 5 % ten opzichte van het 
niveau van 2013 toenemen, slechts een beperkte bijdrage kan worden geleverd tot het 
behalen van de overeengekomen doelstellingen en verbintenissen van de Unie en het 
solidariteitsbeginsel van de Unie; 

4. verzoekt de Commissie om, in voorkomend geval, wanneer het volgende meerjarig 
financieel kader is goedgekeurd, een voorstel in te dienen met het oog op de aanpassing 
van het financieel referentiebedrag van het huidige programma;

5. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

6. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het consumentenprogramma 2014 
– 2020 (hierna “programma” genoemd) 
dient bij te dragen tot een hoog 
beschermingsniveau voor de consument 
en moet de ambities van de Europa 2020-
strategie inzake groei en 
concurrentievermogen ten volle 
ondersteunen door de integratie van 
specifieke aandachtspunten inzake de 
digitale agenda voor Europa (ervoor 
zorgen dat digitalisering daadwerkelijk 
leidt tot een grotere welvaart voor de 
consumenten), duurzame groei (streven 
naar duurzamere consumptiepatronen), 
sociale inclusie (rekening houden met de 
specifieke situatie van kwetsbare 
consumenten en de behoeften van een 
vergrijzende bevolking) en slimme 
regelgeving (monitoring van de 
consumentenmarkten met het oog op een 
slimme en doelgerichte regelgeving).

Or. fr

Voormalige overweging 1 bis aangezien de nummering in de FR versie niet correct is.

Motivering

Dit programma moet de Unie in staat stellen een antwoord te bieden op de nieuwe 
uitdagingen van het consumentenbeleid tot 2020. In die zin is het gerechtvaardigd om het 
meer op de toekomst te richten door te herinneren aan de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei die rekening houdt met de verdere 
digitalisering, de groeiende complexiteit van de besluitvorming, de noodzaak om te kiezen 
voor duurzamer consumptiepatronen, de vergrijzing van de bevolking en de inclusie van 
kwetsbare mensen. 

                                                                                                                                                  
1 PB C […] van […], blz. […].
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) De Consumentenagenda, door de 
Commissie goedgekeurd op [.. mei 2012], 
stelt een strategisch kader vast voor het 
consumentenbeleid van de Unie voor de 
volgende jaren en steunt de belangen van 
de consumenten in alle 
beleidsmaatregelen van de Unie. Deze 
agenda heeft tot doel een strategie vast te 
stellen aan de hand waarvan 
beleidsmaatregelen de consumenten 
doelmatig en doeltreffend hun hele leven 
zullen steunen, dankzij de veiligheid van 
de producten en diensten die hun ter 
beschikking worden gesteld, de 
voorlichting en opvoeding die hun wordt 
verstrekt, de steun aan de organisaties die 
hen vertegenwoordigen, de versterking 
van hun rechten, hun toegang tot de 
rechter en tot rechtsmiddelen en 
handhaving van de wetgeving.

Or. fr

Voormalige overweging 1 ter aangezien de nummering in de FR versie niet correct is.

Motivering

Er moet worden verwezen naar de Consumentenagenda en er moet voor samenhang tussen de 
strategie en het financiële programma worden gezorgd.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze verordening houdt rekening met 
de economische, sociale en technische 
omgeving en de daarmee gepaard gaande 

(3) Deze verordening houdt rekening met 
de economische, sociale en technische 
omgeving en de daarmee gepaard gaande 



PE486.107v01-00 8/56 PR\897379NL.doc

NL

nieuwe uitdagingen. De in het kader van 
dit programma gefinancierde acties zullen 
met name betrekking hebben op kwesties 
in verband met de globalisering, de 
digitalisering, de noodzaak van duurzamere 
consumptiepatronen, de vergrijzing van de 
bevolking, de sociale uitsluiting en de 
kwetsbare consumenten. Er moet hoge 
prioriteit worden toegekend aan de 
integratie van de belangen van de 
consumenten in het gehele beleid van de 
Unie overeenkomstig artikel 12 VWEU. 
Coördinatie met andere beleidsgebieden en 
programma's van de Unie vormt een 
essentieel onderdeel van de doelstelling om 
op andere beleidsgebieden volledig 
rekening te houden met de 
consumentenbelangen. Om synergieën te 
bevorderen en dubbel werk te vermijden, 
moeten andere fondsen en programma's 
van de Unie financiële steun verlenen voor 
de integratie van de consumentenbelangen 
in hun respectieve gebieden. 

nieuwe uitdagingen. De in het kader van 
dit programma gefinancierde acties zullen 
met name betrekking hebben op kwesties 
in verband met de globalisering, de 
digitalisering, de steeds grotere 
complexiteit van de beslissingen die de 
consumenten moeten nemen, de noodzaak 
van duurzamere consumptiepatronen, de 
vergrijzing van de bevolking, de sociale 
uitsluiting en de kwetsbare consumenten. 
Er moet hoge prioriteit worden toegekend 
aan de integratie van de belangen van de 
consumenten in het gehele beleid van de 
Unie overeenkomstig artikel 12 VWEU. 
Coördinatie met andere beleidsgebieden en 
programma's van de Unie vormt een 
essentieel onderdeel van de doelstelling om 
op andere beleidsgebieden volledig 
rekening te houden met de 
consumentenbelangen. Om synergieën te 
bevorderen en dubbel werk te vermijden, 
moeten andere fondsen en programma's 
van de Unie financiële steun verlenen voor 
de integratie van de consumentenbelangen 
in hun respectieve gebieden.

Or. fr

Voormalige overweging 2 aangezien de nummering in de FR versie niet correct is.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

van het programma genomen maatregelen 
moeten regelmatig worden gemonitord en 
geëvalueerd. Voor de evaluatie van het 
consumentenbeleid moeten indicatoren 
worden ontwikkeld die kunnen worden 
aangevuld door contextuele elementen.

Or. fr

Voormalige overweging 4 aangezien de nummering in de FR versie niet correct is.

Motivering

De steun aan consumentenorganisaties is belangrijk, vormt daarom een doelstelling op zich 
en moet als dusdanig worden vermeld.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr
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Voormalige overweging 4bis aangezien de nummering in de FR versie niet correct is.

Motivering

De consumentenorganisaties zijn uiterst belangrijk voor de verspreiding van informatie, de 
bijstand aan consumenten opdat deze hun rechten kunnen uitoefenen, en voor de verdediging 
van hun belangen wanneer er nieuwe wetgeving wordt opgesteld. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In de context van de uitvoering van 
het programma moet samenwerking met 
derde landen die niet aan het programma 
deelnemen, worden aangemoedigd, 
rekening houdend met eventuele relevante 
overeenkomsten tussen die landen en de 
Unie.

(11) In de context van de uitvoering van 
het programma en gezien de globalisering 
van de productieketen en de groeiende 
onderlinge verbondenheid van de markten
moet samenwerking met derde landen die 
niet aan het programma deelnemen, 
worden aangemoedigd, rekening houdend 
met alle relevante overeenkomsten tussen 
die landen en de Unie.

Or. fr

Voormalige overweging 10 aangezien de nummering in de FR versie niet correct is.

Motivering

Omwille van de globalisering en de groei van de internationale handel is het noodzakelijk de 
samenwerkingsactiviteiten met derde landen te versterken. Derde landen lagen in 2010 aan 
de basis van ten minste 73 % van de meldingen van producten die niet voldoen aan de 
Europese wetgeving.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst
Amendement

12) Om bepaalde niet-essentiële elementen 
van deze verordening te wijzigen, moet de 

12) Om bepaalde niet-essentiële elementen 
van deze verordening te wijzigen en aan te 
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bevoegdheid tot vaststelling van 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
VWEU worden gedelegeerd aan de 
Commissie wat de aanpassing van de in 
bijlage II vastgestelde indicatoren betreft. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
uitvoert, ook op het niveau van 
deskundigen. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen
moet de Commissie ervoor zorgen dat alle
nuttige documenten tijdig, op passende 
wijze en gelijktijdig aan het Europees 
Parlement en de Raad worden 
toegezonden.

vullen, moet de bevoegdheid tot 
vaststelling van handelingen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie worden gedelegeerd aan de
Commissie wat de aanpassing van de 
jaarlijkse werkprogramma's betreft en de 
in bijlage II vastgestelde indicatoren en om 
de actielijst van bijlage I aan te vullen.
Het is vooral belangrijk dat de Commissie 
tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
uitvoert, ook op het niveau van 
deskundigen. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie ervoor zorgen dat de 
relevante documenten gelijktijdig, tijdig en 
op passende wijze aan het Europees 
Parlement en de Raad worden 
toegezonden.

Or. fr

Vroegere overweging 11, omdat de nummering in de FR versie niet juist is.

Motivering

Goedkeuring van de jaarlijkse werkprogramma's brengt politieke keuzes met zich mee voor
het stellen en dus aanvullen van prioriteiten en voor te ondernemen acties, waaronder de 
verdeling van financiële middelen als vastgesteld in het wetgevende basisbesluit, waarvoor op 
grond van artikel 290 van de VWEU aan de Commissie bevoegdheid wordt verleend. Een 
besluit om de actielijst in Bijlage I aan te vullen met gelijksoortige acties zou moeten 
plaatsvinden in de vorm van een gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 290 van de 
VWEU.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 

Schrappen
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verleend in verband met de goedkeuring 
van de jaarlijkse werkprogramma's. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. Aangezien het 
programma geen criteria voor de 
veiligheid van producten vaststelt, maar 
tot doel heeft financiële steun te verlenen 
voor instrumenten voor de uitvoering van 
het beleid op het gebied van 
productveiligheid en gezien het relatief 
kleine bedrag dat daarmee is gemoeid, is 
het dienstig dat de adviesprocedure van 
toepassing is.

Or. fr

Vroegere overweging 12, omdat de nummering in de FR versie niet juist is.

Motivering

De vaststelling van jaarprogramma’s brengt politieke keuzes met zich mee voor het stellen en 
dus aanvullen van prioriteiten en voor te ondernemen acties, waaronder de verdeling van 
financiële middelen als vastgesteld in het wetgevende basisbesluit, waarvoor op grond van 
artikel 290 van de VWEU aan de Commissie bevoegdheid wordt verleend. Zie overweging 11.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van het programma is de 
ondersteuning van de beleidsdoelstelling 
om de mondige consument in het centrum 
van de interne markt te plaatsen. Het 
programma zal met het oog daarop 
bijdragen aan de bescherming van de 

Het doel van het programma is de 
ondersteuning van de beleidsdoelstelling 
om de mondige consument in het centrum 
van de interne markt te plaatsen. Het 
programma zal met het oog daarop, in het 
kader van een globale strategie voor een 
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gezondheid, de veiligheid en de 
economische belangen van de 
consumenten en de bevordering van hun 
recht op voorlichting, opvoeding en 
vereniging om hun belangen te vrijwaren. 
Het programma zal het beleid van de 
lidstaten aanvullen, ondersteunen en 
monitoren. 

slimme, duurzame en inclusieve groei, 
bijdragen aan de bescherming van de 
gezondheid, de veiligheid en de 
economische belangen van de 
consumenten en de bevordering van hun 
recht op voorlichting, opvoeding en 
vereniging om hun belangen te vrijwaren. 
Het programma zal het beleid van de 
lidstaten aanvullen, ondersteunen en 
monitoren. 

Or. fr

Motivering

Dit programma moet de Unie in staat stellen om de nieuwe uitdagingen op het gebied van het 
consumentenbeleid voor de periode tot 2020 aan te kunnen pakken. In dat opzicht is het 
gerechtvaardigd om het programma meer op de toekomst te richten, daarbij wijzend op de 
doelstellingen van de Europa 2020 strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verwezenlijking van deze doelstelling 
zal met name worden beoordeeld aan de 
hand van de activiteiten van het systeem 
voor snelle uitwisseling van informatie 
over gevaarlijke consumentenproducten 
(Rapex).

De verwezenlijking van deze doelstelling 
zal met name worden beoordeeld aan de 
hand van de activiteiten en de 
doeltreffendheid van het systeem voor 
snelle uitwisseling van informatie over 
gevaarlijke consumentenproducten 
(Rapex).

Or. fr

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Gelet op het belang is ondersteuning van consumentenorganisaties een volwaardige 
doelstelling. Het is dus noodzakelijk om duidelijk onderscheid te maken tussen deze 
doelstelling en het doel om de consumenten te informeren en op te voeden.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. fr
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Motivering

De mogelijkheid dient te worden voorzien om consumentenrechten verder te ontwikkelen en 
niet alleen het acquis te versterken. Het percentage consumenten dat gebruik maakt van 
rechtsmiddelen (zowel tegen middenstanders, ondernemingen, een ADR en een rechtbank) is 
een indicator van hun vertrouwen in deze systemen en dus van de doeltreffendheid.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De verwezenlijking van deze doelstelling 
zal met name worden beoordeeld aan de 
hand van het niveau van de 
informatiestroom en de doeltreffendheid 
van de samenwerking (aantal behandelde 
dossiers, aantal succesvol afgesloten 
dossiers, aantal zaken die aanhangig 
worden gemaakt, aantal rechterlijke 
uitspraken etc.) binnen het netwerk voor 
samenwerking met betrekking tot 
consumentenbescherming, de activiteiten 
van de Europese consumentencentra, de 
naamsbekendheid bij consumenten, de 
mate van tevredenheid van consumenten 
over de hulp die ze ontvingen tijdens de 
laatste geschillenbeslechtingsprocedure.

Or. fr

Motivering

Gelet op de ouderdom van het CPC-netwerk, moeten de aangehouden indicatoren met grotere 
nauwkeurigheid worden vastgesteld door toevoeging van kwalitatieve elementen. Om die 
reden wordt voorgesteld om behalve de informatiestroom ook de doeltreffendheid van het 
netwerk te beoordelen (kwaliteit van dossierbeer bijv.).
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in 
bijlage II vastgestelde indicatoren aan te 
passen of nieuwe indicatoren vast te 
stellen.

Or. fr

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in het kader van doelstelling 2 –
Voorlichting en opvoeding:

b) in het kader van doelstelling 2 –
Voorlichting en opvoeding van de 
consumenten, en steun verlenen aan 
consumentenorganisaties:

Or. fr

Motivering

Gelet op het belang is ondersteuning van consumentenorganisaties een volwaardige 
doelstelling. Het is dus noodzakelijk om duidelijk onderscheid te maken tussen deze 
doelstelling en het doel om de consumenten te informeren en op te voeden.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) oprichting van de feitenbank voor 
besluitvorming op gebieden die van 

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

Or. fr

Motivering

Omwille van de doeltreffendheid zou de feitenbank gebruikt moeten worden bij het 
voorbereiden van nieuwe wetgeving en om eventuele verstoringen op de markt of veranderde 
consumentenbehoeften op te sporen.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) Ondersteuning van 
consumentenorganisaties;

5) financiële bijdrage aan het 
functioneren van Europese 
consumentenorganisaties;

Or. fr

Motivering

Het zou wenselijk zijn de formulering van actie 5, dat een communautair actieprogramma 
vaststelt op het gebied van consumentenbeleid (2007-2013), uit besluit nr. 1926/2006/EG te 
gebruiken en aan te passen.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis) capaciteitsopbouw voor lokale, 
regionale, nationale en Europese 
consumentenorganisaties, met name via 
opleiding en uitwisseling van beste 
praktijken en expertise voor 
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personeelsleden, met name voor 
consumentenorganisaties in grensstreken, 
in lidstaten waar deze organisaties 
onvoldoende ontwikkeld zijn, of waar het 
niveau van het vertrouwen en het 
bewustzijn van de consumenten vrij laag 
is, zoals blijkt uit de monitoring van de 
consumentenmarkten en de 
consumentenomgeving in de lidstaten;

Or. fr

Motivering
Het zou in dit verband wenselijk zijn de formulering van actie 7 uit besluit nr. 1926/2006/EG, 
dat een communautair actieprogramma (2007-2013) vaststelt op het gebied van 
consumentenbeleid, te gebruiken en aan te passen. 

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) vergroting van de transparantie van 
consumentenmarkten en 
consumentenvoorlichting;

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

Or. fr

Motivering

Vergelijkingssites bevorderen de autonomie van consumenten, de consument kan zich beter 
informeren en de informatie vergelijken, ook voor grensoverschrijdende handel.
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Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) verbeteren van de 
consumentenopvoeding; 

7) levenslang verbeteren van de 
consumentenopvoeding;

Or. fr

Motivering

Gelet op de toenemende complexiteit van te nemen beslissingen en de ontwikkelingen in de 
maatschappij en de consumentenomgeving (ouder wordende bevolking, economische 
kwetsbaarheid, ontwikkeling van digitale middelen etc.), moet levenslange 
consumentenopvoeding ontwikkeld worden.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter c – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) voorbereiding door de Commissie van 
wetgeving inzake 
consumentenbescherming en andere 
regelgevende initiatieven, monitoring van 
de omzetting door de lidstaten en latere 
evaluatie van het effect daarvan, en 
bevordering van co- en zelfregulerende 
initiatieven;

8) voorbereiding door de Commissie van 
wetgeving inzake 
consumentenbescherming en andere 
regelgevende initiatieven, monitoring van 
de omzetting door de lidstaten en latere 
evaluatie van het effect daarvan, en 
bevordering van co- en zelfregulerende 
initiatieven, alsmede monitoring van de 
effectieve impact van deze initiatieven op 
de consumentenmarkten;

Or. fr

Motivering

De initiatieven op het gebied van coregulering en zelfregulering zijn interessant, maar er 
moet op worden gewezen dat "soft law" initiatieven niet in de plaats kunnen komen van de 
wetgevende macht. Systematische monitoring is dus noodzakelijk om wetgevende handelingen 
te kunnen vaststellen wanneer het effect op de markt van soft law initiatieven onvoldoende 
blijkt.
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Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

9) vergemakkelijking van de toegang tot 
geschillenbeslechtingsmechanismen voor 
consumenten, met name alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen, 
inclusief online, met bijzondere aandacht 
voor specifieke maatregelen voor 
kwetsbare personen, zoals ouderen en/of 
lager opgeleiden, die minder geneigd zijn 
om gebruik te maken van rechtsmiddelen;

Or. fr

Motivering

Aangetoond is dat ouderen en/of lager opgeleiden minder gebruik maken van rechtsmiddelen 
(vgl. impactstudie van de Europese Commissie), vandaar de noodzaak van specifieke acties 
op dit terrein. Het tweede deel van de tekst met betrekking tot monitoring is teruggestuurd en 
in de volgende paragraaf geamendeerd als nieuwe specifieke doelstelling.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) monitoring van de werking en de 
doeltreffendheid van 
geschillenbeslechtingsmechanismes voor 
consumenten, ook door de ontwikkeling 
en het onderhoud van relevante IT-
instrumenten en uitwisseling van beste 
praktijken en ervaringen in de lidstaten;

Or. fr
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Motivering

Gezien hun grote diversiteit in de Unie zou uitwisseling van beste praktijken en ervaringen de 
doeltreffendheid van de ADR-organen verhogen. 

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter d – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Uit de evaluatie van de ECC is naar voren gekomen dat er behoefte is aan meer stabiliteit in 
financiële middelen, zoals partnerschapovereenkomsten, om hun efficiëntie te verhogen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een meer gedetailleerde beschrijving van 
de mogelijke inhoud van die acties is 
opgenomen in bijlage I.

Een meer gedetailleerde beschrijving van 
de mogelijke inhoud van die acties is 
opgenomen in bijlage I. De Commissie is 
bevoegd om overeenkomstig artikel 15 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de in bijlage I opgenomen lijst aan te 
vullen met soortgelijke acties met 
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vergelijkbare effecten en die bijdragen 
aan de verwezenlijking van de in artikel 3 
bedoelde doelstellingen.

Or. fr

Motivering

Een besluit om de actielijst in Bijlage I aan te vullen met gelijksoortige acties zou moeten 
plaatsvinden in de vorm van een gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 290 van het 
VWEU.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Bepaalde gebieden, met name grensstreken, hebben specifieke kenmerken; de actieve 
consumentenorganisaties in deze streken moeten dus ondersteund worden.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij zijn niet-gouvernementele 
organisaties zonder winstoogmerk, die 
onafhankelijk van het bedrijfsleven zijn en 

a) zij zijn niet-gouvernementele 
organisaties zonder winstoogmerk, die 
onafhankelijk van de handel, het 
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ook geen andere strijdige belangen hebben, 
en waarvan de belangrijkste doelstellingen 
en activiteiten betrekking hebben op de 
bevordering en bescherming van de 
gezondheid, de veiligheid en de 
economische en juridische belangen van de 
consumenten; 

zakenleven en het bedrijfsleven zijn en ook 
geen andere strijdige belangen hebben, en 
waarvan de belangrijkste doelstellingen en 
activiteiten betrekking hebben op de 
bevordering en bescherming van de 
gezondheid, de veiligheid en de 
economische en juridische belangen van de 
consumenten;

Or. fr

Motivering

De criteria voor onafhankelijkheid van Europese NGO's en organisaties moeten ook 
toegepast worden op internationale NGO's en organisaties waarvan de beginselen en beleid 
bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Actiesubsidies aan Uniewijde organen 
voor de ontwikkeling van 
gedragscodes/beste praktijken en
richtsnoeren voor de vergelijking van de 
prijs, de kwaliteit en de duurzaamheid van 
producten kunnen worden toegekend aan 
organen die aan alle volgende criteria 
voldoen:

4. Actiesubsidies aan Uniewijde organen 
voor de ontwikkeling van 
vergelijkingssites, gedragscodes/beste 
praktijken of richtsnoeren voor de 
vergelijking van de prijs, de kwaliteit en de 
duurzaamheid van producten kunnen 
worden toegekend aan organen die aan alle 
volgende criteria voldoen:

Or. fr

Motivering

Betrouwbare vergelijkingssites bevorderen de autonomie van consumenten, de consument kan 
zich beter informeren en de informatie vergelijken, ook voor grensoverschrijdende handel.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Actiesubsidies kunnen worden 
toegekend aan een overheidsorgaan of een 
orgaan zonder winstoogmerk dat volgens 
een transparante procedure is geselecteerd 
en aangewezen door een lidstaat of een 
derde land, als bedoeld in artikel 7 van 
deze verordening. Het aangewezen orgaan 
moet deel uitmaken van een netwerk van 
de Unie dat informatie verstrekt en bijstand 
verleent aan consumenten om hen te 
helpen hun rechten uit te oefenen en 
toegang te krijgen tot passende 
geschillenbeslechting (het netwerk van 
Europese consumentencentra).

7. Actiesubsidies kunnen worden 
toegekend aan een overheidsorgaan of een 
orgaan zonder winstoogmerk dat volgens 
een transparante procedure is geselecteerd 
en aangewezen door een lidstaat of een 
derde land, als bedoeld in artikel 7 van 
deze verordening, en partnerschappen 
kunnen worden gesloten met deze 
organen. Het aangewezen orgaan moet 
deel uitmaken van een netwerk van de 
Unie dat informatie verstrekt en bijstand 
verleent aan consumenten om hen te 
helpen hun rechten uit te oefenen en 
toegang te krijgen tot passende 
geschillenbeslechting (het netwerk van 
Europese consumentencentra).

Or. fr

Motivering

Uit de evaluatie van de ECC is naar voren gekomen dat er behoefte is aan meer stabiliteit in 
financiële middelen, zoals partnerschapovereenkomsten, om hun efficiëntie te verhogen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Actiesubsidies kunnen worden 
toegekend aan klachtenorganen die 
gevestigd en actief zijn in de Unie en in 
landen van de Europese 
Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de 
Europese Economische Ruimte, die 
verantwoordelijk zijn voor de verzameling 
van klachten van consumenten, klachten 
trachten op te lossen, advies verstrekken of 

8. Actiesubsidies kunnen worden 
toegekend aan klachtenorganen die 
gevestigd en actief zijn in de lidstaten van 
de Unie en in landen van de Europese 
Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de 
Europese Economische Ruimte, die 
verantwoordelijk zijn voor de verzameling 
van klachten van consumenten, klachten 
trachten op te lossen, advies verstrekken of 
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informatie aan consumenten over klachten 
of vragen verschaffen, en die een derde 
partij zijn bij een klacht of een vraag van 
een consument over een handelaar. Hiertoe 
behoren geen door handelaren beheerde 
mechanismen voor de behandeling van 
klachten van consumenten die zich direct 
met de consument buigen over vragen en 
klachten, of mechanismen die door of 
namens een handelaar beheerde diensten 
voor de behandeling van klachten 
verlenen.

informatie aan consumenten over klachten 
of vragen verschaffen, en die een derde 
partij zijn bij een klacht of een vraag van 
een consument over een handelaar. 

Or. fr

Motivering

Gezien hun grote diversiteit in de Unie, zouden de ADR-organen hun doeltreffendheid 
verhogen door uitwisseling van beste praktijken en ervaringen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële middelen voor de uitvoering 
van het programma bedragen 197 000 000 
euro in huidige prijzen.

De financiële middelen voor de uitvoering 
van het programma bedragen [206 850 000 
euro – indicatief bedrag] in huidige 
prijzen.
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Motivering

De algemene financiële middelen zijn met 5 % opgetrokken, wat overeenstemt met de 
resolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over investeren in de toekomst: een 

nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa (SURE-verslag). De financiële middelen dienen echter indicatief te 
worden geacht en zullen pas definitief zijn zodra een overeenkomst over het MFK is bereikt.

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De indicatieve verdeling van 
middelen tussen de in artikel 3 opgesomde 
specifieke doelstellingen wordt in bijlage 
II bis vermeld.

Motivering

Het is belangrijk dat de medewetgevers politieke richtsnoeren geven betreffende de 
opsplitsing van de uitgaven tussen de specifieke doelstellingen die in artikel 3 worden 
opgesomd.

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) actiesubsidies voor Unie-wijde organen 
voor de ontwikkeling van 
gedragscodes/beste praktijken/richtsnoeren 
voor de vergelijking van de prijs, de 
kwaliteit en de duurzaamheid van 
producten, als omschreven in artikel 5, 
lid 4; deze subsidies mogen niet meer 
bedragen dan 50% van de subsidiabele 
kosten; 

d) actiesubsidies voor Unie-wijde organen 
voor de ontwikkeling van 
vergelijkingssites, gedragscodes/beste 
praktijken en richtsnoeren voor de 
vergelijking van de prijs, de kwaliteit en de 
duurzaamheid van producten, als 
omschreven in artikel 5, lid 4; deze 
subsidies mogen niet meer bedragen dan 
50% van de subsidiabele kosten; 

Or. fr

Motivering

Betrouwbare vergelijkingssites bevorderen de autonomie van consumenten, de consument kan 
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zich beter informeren en de informatie vergelijken, ook voor grensoverschrijdende handel.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële toewijzing voor het 
programma kan ook de uitgaven dekken 
voor voorbereidende, monitoring-, 
controle-, audit- en evaluatieactiviteiten die 
nodig zijn voor het beheer van het 
programma en de verwezenlijking van de 
doelstellingen daarvan; met name studies, 
vergaderingen van deskundigen, 
informatie- en communicatieacties, 
waaronder bedrijfscommunicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie, voor 
zover zij verband houden met de algemene 
doelstellingen van deze verordening, 
uitgaven in verband met IT-netwerken die 
zijn gericht op informatieverwerking en -
uitwisseling, tezamen met alle andere 
uitgaven voor technische en 
administratieve bijstand, die door de 
Commissie voor het beheer van het 
programma zijn gedaan.

De financiële toewijzing voor het 
programma kan ook de uitgaven dekken 
voor voorbereidende, monitoring-, 
controle-, audit- en evaluatieactiviteiten die 
nodig zijn voor het beheer van het 
programma en de verwezenlijking van de 
doelstellingen daarvan, tezamen met alle 
andere uitgaven voor technische en 
administratieve bijstand, die door de 
Commissie voor het beheer van het 
programma zijn gedaan.

Or. fr

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het totale bedrag voor de 
voorbereidende, monitoring-, controle-, 
audit- en evaluatieactiviteiten evenals de 
uitgaven voor technische en 
administratieve bijstand als bedoeld in 
paragraaf 1 mag niet meer bedragen dan 
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10,5% van de financiële toewijzing aan 
het programma.

Or. fr

Motivering

Er moet een maximum bedrag gesteld worden aan de financiële toewijzing uit het programma 
voor uitgaven voor de voorbereidende, monitoring-, controle-, audit- en evaluatieactiviteiten 
en voor de uitgaven voor technische en administratieve bijstand. Door een maximumbedrag 
in te stellen kan nadruk gelegd worden op de financiering van concrete acties in het kader 
van de doelstellingen van het programma in plaats van financiering van administratieve of 
technische ondersteuning.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 - alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie voert het programma uit 
door de goedkeuring van jaarlijkse 
werkprogramma’s in de vorm van 
uitvoeringshandelingen tot vaststelling 
van de elementen waarin door Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002 wordt 
voorzien, met name:

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
jaarlijkse werkprogramma's goed te keuren 
tot vaststelling van de elementen waarin 
door Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 wordt voorzien, met name: 

Or. fr

Motivering

De vaststelling van jaarlijkse werkprogramma’s brengt politieke keuzes met zich mee voor het 
stellen en dus aanvullen van prioriteiten en voor te ondernemen acties, waaronder de 
verdeling van financiële middelen als vastgesteld in het wetgevende basisbesluit, waarvoor op 
grond van artikel 290 van het VWEU aan de Commissie bevoegdheid wordt verleend.



PR\897379NL.doc 29/56 PE486.107v01-00

NL

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) zo nodig, de toestemming om gebruik te 
maken van vaste bedragen, 
standaardschalen van eenheidskosten of 
financiering tegen vaste tarieven in lijn met 
Verordening (EG, Euratom) nr.1605/2002;

d) zo nodig, de toestemming om gebruik te 
maken van partnerschapovereenkomsten,
vaste bedragen, standaardschalen van 
eenheidskosten of financiering tegen vaste 
tarieven in lijn met Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002;

Or. fr

Motivering

Uit de evaluatie van de ECC is een behoefte naar voren gekomen aan meer stabiliteit in 
financiële middelen, zoals partnerschapovereenkomsten, om hun efficiëntie te verhogen.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
16 bedoelde adviesprocedure.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De vaststelling van jaarlijkse werkprogramma’s brengt politieke keuzes met zich mee voor het 
stellen en dus aanvullen van prioriteiten en voor te ondernemen acties, waaronder de 
verdeling van financiële middelen als vastgesteld in het wetgevende basisbesluit, waarvoor op 
grond van artikel 290 van het VWEU aan de Commissie bevoegdheid wordt verleend.
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie deelt de conclusies van die 
evaluaties met haar opmerkingen mee aan 
het Europees Parlement en de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's.

Or. fr

Motivering

Hier moet artikel 9, paragraaf 2, tweede subparagraaf, van besluit nr. 1926/2006/EG, dat een 
communautair actieprogramma vaststelt op het gebied van consumentenbeleid (2007-2013), 
worden overgenomen.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De delegatie van de bevoegdheid, als 
bedoeld in artikel 3, wordt voor de duur 
van het programma 2014-2020 aan de 
Commissie verleend.

2. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen aan te nemen, als bedoeld in 
de artikelen 3, 4 en 12, wordt voor de duur 
van het programma 2014-2020 aan de 
Commissie verleend.

Or. fr

Motivering

De goedkeuring van jaarlijkse werkprogramma’s brengt met zich mee dat beleidskeuzes 
dienen te worden gemaakt om de prioriteiten en acties vast te stellen en vervolgens aan te 
vullen, met inbegrip van de verdeling van de financiële middelen, die zijn vastgesteld in de 
basiswetgevingshandeling, hetgeen overeenkomstig artikel 290 VWEU een 
bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie noodzakelijk maakt. Ook een besluit om de lijst met 
acties van bijlage I aan te vullen met soortgelijke acties moet de vorm krijgen van een 
gedelegeerde handeling, in overeenstemming met artikel 290 VWEU.
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bij artikel 3 verleende 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheid die in dat 
besluit wordt vermeld. Het wordt van 
kracht op de dag na de bekendmaking van 
het besluit in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een in dat besluit 
bepaalde latere datum. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde besluiten onverlet.

3. De in artikelen 3, 4 en 12 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan op elk moment 
door het Europees Parlement of door de 
Raad worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheid die in dat 
besluit wordt vermeld. Dit treedt in 
werking op de dag na de publicatie van de 
beschikking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of een latere datum die 
daarin nader wordt bepaald. Het laat de 
geldigheid van alle reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. fr

Motivering

Zie de motivering bij het amendement betreffende artikel 15, lid 2.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een krachtens artikel 3 vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in 
werking als noch het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van kennisgeving 
bezwaar heeft gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, of als zowel het 
Europees Parlement als de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 
termijn heeft meegedeeld niet voornemens 
te zijn bezwaar te maken. Op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad kan 
deze termijn met twee maanden worden 

5. Een krachtens artikel 3, 4 of 12
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
pas in werking als noch het Europees 
Parlement noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de datum van 
kennisgeving bezwaar heeft gemaakt tegen 
de gedelegeerde handeling, of als zowel het 
Europees Parlement als de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 
termijn heeft meegedeeld niet voornemens 
te zijn bezwaar te maken. Op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad kan 
deze termijn met twee maanden worden 
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verlengd. verlengd.

Or. fr

Motivering

Zie de motivering bij het amendement betreffende artikel 15, lid 2.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Schrappen
Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité in de zin van Verordening 
(EU) nr. 182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 4 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.

Or. fr

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling I – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ontwikkeling en onderhoud van IT-
instrumenten (bv. gegevensbanken, 
informatie- en communicatiesystemen);

a) ontwikkeling, modernisering en 
onderhoud van IT-instrumenten (bv. 
gegevensbanken, informatie- en 
communicatiesystemen) meer bepaald om 
de doeltreffendheid van bestaande 
systemen te kunnen verbeteren dankzij 
een groter aantal mogelijkheden van 
gegevensuitvoer, sortering en extractie 
voor statistische doeleinden, evenals een 
vlottere gegevensuitwisseling tussen en 
een eenvoudiger gebruik van de gegevens 



PR\897379NL.doc 33/56 PE486.107v01-00

NL

in de lidstaten;

Or. fr

Motivering

De praktijk heeft uitgewezen dat er verschillende problemen bestaan met de 
gegevensverwerking, vandaar dat de huidige instrumenten moeten worden gemoderniseerd. 
Nog een vaststelling: zowel de uitwisseling als de verspreiding van gegevens tussen de 
lidstaten zijn ontoereikend, bijvoorbeeld als het gaat om op ingevoerde producten uitgevoerde 
proeven; daarom dient steun te gaan naar de ontwikkeling van IT-instrumenten die deze 
gegevens inventariseren om dubbel werk te voorkomen en dus ook onnodige kosten voor de 
bevoegde autoriteiten te vermijden.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling I – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) uitwisselingen van 
handhavingsambtenaren en opleiding;

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

Or. fr

Motivering

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

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling I – punt 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) administratieve samenwerking en
samenwerking bij de handhaving met 
andere derde landen dan die welke onder 
artikel 7 vallen;

f) administratieve samenwerking,
samenwerking bij de handhaving, de 
traceerbaarheid van producten en het 
opzetten van preventiemaatregelen met 
andere derde landen dan die welke onder 
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artikel 7 vallen, met name de derde landen 
waaruit de meeste producten afkomstig 
zijn die in de Unie worden gemeld omdat 
ze niet voldoen aan de wetgeving van de 
Unie;

Or. fr

Motivering

Volgens het activiteitenverslag 2010 van Rapex is het merendeel van de meldingen van 
producten die niet voldoen aan de Europese wetgeving afkomstig uit welbepaalde landen, 
zoals China (58 % van de meldingen in 2010). Bovendien toont dit verslag aan dat de 
oorsprong van 16 % van de gemelde Chinese producten niet kon worden vastgesteld; daarom 
moeten samenwerkingsactiviteiten op het vlak van de traceerbaarheid worden aangemoedigd.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doelstelling II – Voorlichting en 
opvoeding: verbeteren van de opvoeding 
en de voorlichting van de consumenten en 
de kennis van hun rechten, ontwikkelen 
van de feitenbank voor het 
consumentenbeleid en verlenen van steun 
aan consumentenorganisaties 

Doelstelling II – Voorlichting en 
opvoeding van de consumenten en steun 
aan de consumentenorganisaties:
verbeteren van de opvoeding en de 
voorlichting van de consumenten en de 
kennis van hun rechten, ontwikkelen van 
de feitenbank voor het consumentenbeleid 
en verlenen van steun aan 
consumentenorganisaties 

Or. fr

Motivering

De steun aan consumentenorganisaties is belangrijk en vormt daarom een doelstelling op 
zich. Het is dus nodig om het verschil te verduidelijken tussen deze doelstelling en de 
doelstellingen betreffende voorlichting en opvoeding van de consumenten.
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Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling II – punt 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Oprichting van de feitenbank voor 
besluitvorming op gebieden die van 
invloed zijn op de consumenten en 
verbetering van de toegankelijkheid van 
deze feitenbank:

Or. fr

Motivering

Om het potentieel van deze feitenbank te vergroten dient ze gemakkelijk toegankelijk te zijn 
voor alle belanghebbenden (consumentenorganisaties, nationale autoriteiten, onderzoekers, 
zelfs voor het publiek …).

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling II – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Uniewijde studies en analysen over 
consumenten en consumentenmarkten; 

a) Uniewijde studies en analysen over 
consumenten en consumentenmarkten om 
een slimme en doelgerichte regelgeving 
vast te stellen en om eventuele storingen 
op de markt of de evolutie van de 
consumentenbehoeften te achterhalen;

Or. fr

Motivering

Omwille van de doeltreffendheid moet ervoor worden gezorgd dat de feitenbank wordt 
gebruikt voor de voorbereiding van nieuwe regelgeving, voor de opsporing van eventuele 
storingen van de markt of nieuwe consumentenbehoeften.
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Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling II – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ontwikkeling en onderhoud van 
gegevensbanken;

b) ontwikkeling en onderhoud van 
gegevensbanken, met name om de 
verzamelde gegevens ter beschikking te 
stellen aan alle belanghebbenden 
(consumentenorganisaties, nationale 
autoriteiten, onderzoekers, enz.);

Or. fr

Motivering

Om het potentieel van deze feitenbank te vergroten dient ze gemakkelijk toegankelijk te zijn 
voor alle belanghebbenden (consumentenorganisaties, nationale autoriteiten, onderzoekers, 
zelfs voor het publiek …).

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling II – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling II – punt 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) vergroting van de transparantie en 
uitwisseling van goede praktijken en 
kennis van zaken, met name door de 
oprichting van een internetportaal ten 
behoeve van de consumentenorganisaties, 
dat een ruimte voor interactieve 
uitwisseling en netwerkvorming biedt, en 
dat het tijdens de opleidingen ontwikkelde 
materiaal gratis ter beschikking stelt;

Or. fr

Motivering

De evaluatie van TRACE heeft de noodzaak aangetoond van een internetportaal dat 
toegankelijk is voor alle consumentenorganisaties – met name organisaties die weinig mobiel 
zijn en/of die over weinig middelen beschikken - zodat zij profijt kunnen trekken van alle 
beschikbare materiaal en zodat zij ervaringen en goede praktijken kunnen uitwisselen. Met 
behulp van zulk instrument kan het aantal deelnemers aan deze opleidingen worden 
verhoogd, zodat de doeltreffendheid ervan toeneemt.
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Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) acties ter verbetering van de toegang van 
consumenten tot relevante informatie over 
producten en markten, zowel off- als 
online, via websites waarop prijzen van 
goederen en diensten worden vergeleken 
aan de hand van vergelijkbare, 
betrouwbare en vlot toegankelijke
gegevens, ook voor grensoverschrijdende 
zaken; 

Or. fr

Motivering

Dankzij betrouwbare websites waar consumenten, ook voor grensoverschrijdende zaken, 
prijzen kunnen vergelijken, worden de consumenten zelfstandiger en zijn ze beter 
geïnformeerd. 

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling II – punt 6 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) ondersteuning van Uniewijde organen 
voor de ontwikkeling van 
gedragscodes/beste praktijken/richtsnoeren 
voor vergelijking van 
prijs/kwaliteit/duurzaamheid;

g) ondersteuning van Uniewijde organen 
voor de ontwikkeling van websites voor 
prijsvergelijking, gedragscodes/beste 
praktijken/richtsnoeren voor vergelijking 
van prijs/kwaliteit/duurzaamheid; 

Or. fr

Motivering

Dankzij betrouwbare websites waar consumenten, ook voor grensoverschrijdende zaken, 
prijzen kunnen vergelijken, worden de consumenten zelfstandiger en zijn ze beter 
geïnformeerd. 
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling II – punt 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ontwikkeling van een interactief 
platform voor de uitwisseling van beste 
praktijken en voor belangrijke 
doelgroepen, met name jonge 
consumenten, bestemd materiaal voor 
consumentenopvoeding, in synergie met 
het Europese financieringsprogramma 
voor onderwijs en opleiding;

a) ontwikkeling van een interactief 
platform voor de uitwisseling van beste 
praktijken en voor materiaal bestemd voor 
de opvoeding van consumenten tijdens 
hun hele leven;

Or. fr

Motivering

Gezien de toenemende complexiteit van de keuzes voor consumenten en de verdere 
digitalisering, dienen er opvoedingsactiviteiten te worden ingericht waar de consumenten, 
ongeacht hun leeftijd of situatie, in alle stadia van hun leven aan kunnen deelnemen. 

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling II – punt 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ontwikkeling van 
opvoedingsmaatregelen en -materiaal over
bv. consumentenrechten, inclusief 
grensoverschrijdende kwesties, gezondheid 
en veiligheid, consumentenwetgeving van 
de Unie, duurzame consumptie, financiële 
geletterdheid.

b) in samenwerking met de 
belanghebbenden
(consumentenorganisaties, nationale 
overheden, verantwoordelijken op het 
terrein, etc.) opvoedingsmateriaal 
ontwikkelen, met name door gebruik te 
maken (verzamelen, samenvoegen, 
vertalen, verspreiden, enz.) van het 
materiaal dat ontwikkeld werd in het 
kader van eerdere initiatieven zoals 
Dolceta, op diverse – ook digitale –dragers 
en die alle categorieën van de bevolking 
kunnen bereiken; dit materiaal betreft bv. 
consumentenrechten, inclusief 
grensoverschrijdende kwesties, gezondheid 
en veiligheid, consumentenwetgeving van 
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de Unie, de betekenis van de logo’s van de 
Unie, duurzame consumptie, ethische 
consumptie en financiële geletterdheid;

Or. fr

Motivering

De doeltreffendheid van de opvoedingsacties van dit programma kan worden verhoogd door 
aandacht te geven aan de verzameling, vertaling, samenvoeging en verspreiding van 
materiaal dat ontwikkeld is in het kader van bestaande initiatieven in de lidstaten en op het 
terrein. Aangezien de Europese burgers de Europese logo’s (CE-markering, ecolabel, 
Moebiusring voor recycling, markering voor schadelijke producten enz.) niet kennen (zie 
Empowerment survey) dienen in dat verband specifieke acties te worden gevoerd.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Er moet worden voorzien in de mogelijkheid om consumentenrechten te ontwikkelen en niet 
alleen in de mogelijkheid om het acquis te consolideren.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling III – punt 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Voorbereiding, beoordeling van de 
omzetting, monitoring, evaluatie, 
uitvoering en handhaving door de lidstaten 
van wetgeving inzake 

8. Voorbereiding, beoordeling van de 
omzetting, monitoring, evaluatie, 
uitvoering en handhaving door de lidstaten 
van wetgeving inzake 
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consumentenbescherming en andere 
regelgevende initiatieven en de 
bevordering van co- en zelfregulerende 
initiatieven, waaronder

consumentenbescherming en andere 
regelgevende initiatieven en de 
bevordering van co- en zelfregulerende 
initiatieven evenals de follow-up van de 
effectieve gevolgen van deze initiatieven 
voor de consumentenmarkten, waaronder

Or. fr

Motivering

De co- en zelfregulerende initiatieven zijn interessant, maar er moet aan worden herinnerd 
dat initiatieven van het type “soft law” de wetgever niet kunnen vervangen. Er is dus 
stelselmatige follow-up nodig om wetgevingshandelingen te kunnen aannemen wanneer de 
effecten van die initiatieven op de markten ontoereikend blijken te zijn.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling III – punt 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Aangezien deze verordening de periode tot 2020 zal bestrijken, dient hier, in voorkomend 
geval, naar collectieve geschillenbeslechtingsmechanismen te worden verwezen. Die bestaan 
in verschillende lidstaten en een initiatief betreffende deze collectieve manier om geschillen te 
beslechten is nu al opgenomen in het werkprogramma 2012 van de Europese Commissie.
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Amendement 60

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) actiesubsidies voor en 
ondersteuning van de netwerkvorming
van nationale klachtenorganen, van de 
uitwisseling van goede praktijken en 
ervaringen tussen deze organen en de 
verspreiding ervan; 

Or. fr

Motivering

Gezien de grote diversiteit in de Unie, dienen de klachtenorganen hun doeltreffendheid te 
verbeteren door hun goede praktijken en ervaringen uit te wisselen. Het gaat hier niet om 
rechtstreekse subsidies aan deze organen maar wel om het feit dat hun uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijken wordt aangemoedigd en gesteund.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling III – punt 9 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) ontwikkeling van specifieke 
instrumenten die de toegang 
vergemakkelijken voor personen die 
eerder weerloos staan wat rechtsmiddelen 
betreft, met name bejaarden en/of mensen 
met een lager opleidingsniveau, die 
minder geneigd zijn om deze 
rechtsmiddelen te gebruiken.

Or. fr

Motivering

Er is aangetoond dat bejaarden en/of mensen met een lager opleidingsniveau minder geneigd 
zijn gebruik te maken van rechtsmiddelen (zie ook de effectbeoordeling van de Europese 
Commissie), vandaar de noodzaak van specifieke maatregelen op dit gebied.
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Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling IV – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

ontwikkeling en onderhoud van IT-
instrumenten (bv. gegevensbanken, 
informatie- en communicatiesystemen) die 
nodig zijn voor de goede werking van het 
netwerk van Europese consumentencentra.

a) ontwikkeling en onderhoud van IT-
instrumenten (bv. gegevensbanken, 
informatie- en communicatiesystemen) die 
nodig zijn voor de goede werking van het 
netwerk van Europese consumentencentra;
b) acties met het oog op een sterkere 
profilering en grotere bekendheid van de 
Europese consumentencentra.

Or. fr

Motivering

Een evaluatie van de Europese consumentencentra heeft aan het licht gebracht dat zij niet erg 
bekend zijn bij de Europese burgers (slechts 15 % van de burgers kennen de centra). Daarom 
dienen er acties te worden ondernomen om ze beter te profileren en bekender te maken. 
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze lijst kan worden aangevuld met 
bijkomende acties van soortgelijke aard 
en met soortgelijk effect ter 
verwezenlijking van de in artikel 3 
vermelde specifieke doelstellingen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Een besluit om de lijst met acties van bijlage I aan te vullen met soortgelijke acties moet de 
vorm krijgen van een gedelegeerde handeling, in overeenstemming met artikel 290 VWEU. 
De bepaling die zulke delegatie vaststelt, moet deel uitmaken van de rechtshandeling; zie 
artikel 4, laatste zin.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – doelstelling 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorlichting en opvoeding: verbeteren van 
de opvoeding en de voorlichting van de 
consumenten en de kennis van hun rechten, 
ontwikkelen van de feitenbank voor het 
consumentenbeleid en verlenen van steun 
aan consumentenorganisaties

Voorlichting en opvoeding van de
consumenten en steun aan de 
consumentenorganisaties: verbeteren van 
de opvoeding en de voorlichting van de 
consumenten en de kennis van hun rechten, 
ontwikkelen van de feitenbank voor het 
consumentenbeleid en verlenen van steun 
aan consumentenorganisaties 

Or. fr

Motivering

De steun aan consumentenorganisaties is belangrijk en vormt daarom een doelstelling op 
zich. Het is dus nodig om het verschil te verduidelijken tussen deze doelstelling en de 
doelstellingen betreffende voorlichting en opvoeding van de consumenten.
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Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – doelstelling 2 – tabel – kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aantal klachtenorganisaties dat klachten 
bij het ECCRS indient 

Schrappen

Vertrouwen in grensoverschrijdende 
transacties - % consumenten die een even 
groot of een groter vertrouwen hebben in 
het verrichten van een aankoop via 
internet bij verkopers uit een andere 
lidstaat

Or. fr

Motivering

Deze indicatoren, en dan vooral de tweede indicator, doen niet ter zake om het behalen van 
de doelstelling te meten; daarom is het wenselijk dat de Commissie er nieuwe voorstelt.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – doelstelling 2 – tabel – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ECCRS (Europees registratiesysteem voor 
consumentenklachten)

Schrappen

Consumenten-Eurobarometer

Or. fr

Motivering

Deze indicatoren, en dan vooral de tweede indicator, doen niet ter zake om het behalen van 
de doelstelling te meten; daarom is het wenselijk dat de Commissie er nieuwe voorstelt.
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Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – doelstelling 2 – tabel – kolom 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

nb Schrappen
37% in 2010

Or. fr

Motivering

Deze indicatoren, en dan vooral de tweede indicator, doen niet ter zake om het behalen van 
de doelstelling te meten; daarom is het wenselijk dat de Commissie er nieuwe voorstelt.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – doelstelling 2 – tabel – kolom 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

60% klachtenorganen in 7 jaar Schrappen
50 % in 7 jaar

Or. fr

Motivering

Deze indicatoren, en dan vooral de tweede indicator, doen niet ter zake om het behalen van 
de doelstelling te meten; daarom is het wenselijk dat de Commissie er nieuwe voorstelt.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – doelstelling 3 – tabel – kolommen 1, 2, 3 en 4 – rij 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Amendement

Percentage 
consumenten dat 
een procedure 
start als reactie 
op een probleem 
waarmee zij de 
afgelopen twaalf 
maanden 
geconfronteerd 
zijn:

Empowerment 
survey

77 % in 2010 
(EU-27), 
waarvan:

90 % in 2020 
(EU-27)

- percentage dat 
klacht indient bij 
de handelaar

- 65 %

- percentage dat 
klacht indient bij 
de onderneming

- 13 %

- percentage dat 
klacht indient bij 
een alternatief 
geschillenbeslech
tingsmechanisme

- 5 %

- percentage dat 
klacht indient bij 
een rechtbank

- 2 %

Or. fr

Motivering

Het percentage consumenten dat rechtsmiddelen aanwendt (bij een handelaar, onderneming, 
een alternatief geschillenbeslechtingsmechanisme of een rechtbank) kan een indicator zijn 
voor het vertrouwen in die stelsels en dus voor de doeltreffendheid ervan. 
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Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – doelstelling 4 – tabel – kolom 1 – rij 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doeltreffendheid van de samenwerking in 
het CPC-netwerk:
- aantal (via het gegevensbestand van het 
netwerk) behandelde dossiers 
- aantal succesvolle of opgeloste dossiers 
(d.w.z. die een beroepsbeoefenaar in 
gebreke hebben gesteld met betrekking tot 
de wettelijke voorschriften) 
- aantal dossiers die aanhangig zijn 
gemaakt bij de gerechtelijke instanties
- aantal uitspraken van rechtbanken

Or. fr

Motivering

Aangezien het CPC-netwerk al een tijd bestaat, is het nuttig om nauwkeuriger criteria op te 
geven en deze te combineren met kwalitatieve elementen. Naast de meting van de 
informatiestroom wordt ook voorgesteld om de doeltreffendheid van het netwerk te meten.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – doelstelling 4 – tabel – kolommen 1, 2, 3 en 4 – rij 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Tevredenheid 
van de 
consumenten 
over de tijdens de 
laatste 
geschillenbe-

Empowerment 
survey

50 % in 2010 75 % in 2020
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slechtingsproce-
dure ontvangen 
bijstand

Or. fr

Motivering

Het vertrouwen van de consumenten en het gebruik van geschillenbeslechtingsmechanismen 
zijn afhankelijk van de tevredenheid van die consumenten. Deze indicator maakt het daarom 
mogelijk om de doeltreffendheid van deze mechanismen te meten.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – doelstelling 4 – tabel – kolommen 1, 2, 3 en 4 – rij 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bekendheid van 
de Europese 
consumenten-
centra (ECC’s)

Beoordelingsver-
slag van het 
ECC-netwerk

15 % 25 % in 2020

Or. fr

Motivering

De beoordeling van de ECC’s heeft aan het licht gebracht dat deze centra weinig bekend zijn 
bij de Europese burgers (slechts 15% van de burgers is op de hoogte van het bestaan van de 
centra). Er dienen daarom maatregelen getroffen te worden om hun bekendheid en 
zichtbaarheid te vergroten.
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Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage II bis (nieuw) -- titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II bis

Indicatieve verdeling van middelen over 
de specifieke doelstellingen zoals bepaald 
in artikel 3

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke 
doelstellingen

Indicatieve 
uitsplitsing 
van de 
operationele 
begroting in 
%

Specifieke 
doelstelling nr. 1 -
Veiligheid

25 %

Specifieke 
doelstelling nr. 2 –
Informatie en 
voorlichting voor 
consumenten; 
ondersteuning voor 
consumentenorgani-
saties

34 %

Specifieke 
doelstelling nr. 3 –
Rechten en 
rechtsmiddelen

10 %

Specifieke 
doelstelling nr. 4 -

31 %
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Handhaving

Totale operationele
begroting

100 %

The hier vermelde bedragen zijn 
indicatief. De Commissie kan in haar 
jaarlijkse werkprogramma’s beslissen om 
variaties van +/- 20% toe te passen tussen 
de doelstellingen.

Or. en
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TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie

Het voorstel voor een verordening van de Commissie is erop gericht een financieel kader uit 
te werken voor maatregelen van de Unie uit hoofde van het consumentenbeleid voor de 
periode 2014-2020. Het voorstel is compatibel met de door de Commissie geplande bedragen 
uit haar voorstel “Een begroting voor Europa 2020”, waarin zij voorziet in een begroting van 
175 miljoen over 7 jaar, wat neerkomt op 25 miljoen euro per jaar tegen een constante prijs 
(of 197 miljoen euro over 7 jaar, omgerekend naar de huidige prijzen). De verordening moet 
van kracht worden in januari 2014.

Uw rapporteur is voorstander van dit voorstel, dat erop gericht is de handhaving van een hoog 
consumentenbeschermingsniveau in de Europese Unie te garanderen en consumenten beter in 
staat te stellen om hun rechten te doen gelden. De rapporteur is het grotendeels eens met de 4 
voorgestelde doelstellingen, waarvoor een aanzienlijke consensus gevonden werd en die in 
het verlengde liggen van het vorige programma.

Er dient echter aan herinnerd te worden dat deze verordening de Unie in staat moet stellen om 
het hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen op het vlak van het consumentenbeleid tot 
2020. In dat opzicht is het gerechtvaardigd om deze verordening sterker te richten op de 
toekomst en om de nadruk te leggen op de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, en om 
in het voorstel te verwijzen naar de “consumentenagenda”, waarin het strategische kader van 
het consumentenbeleid voor de komende jaren zal worden vastgelegd. In dat verband is het 
verrassend dat de rapporteur een standpunt moet innemen over het financieringsprogramma 
zonder dat hij op de hoogte is van de precieze strategische richtsnoeren, die in die agenda 
zullen worden beschreven.

Financieel kader en verdeling van de kredieten over de verschillende doelstellingen

Het gaat om een programma met een bijzonder bescheiden begroting. Als het bedrag bekeken 
wordt in verhouding tot de 500 miljoen consumenten in de 27 lidstaten van de EU, bedraagt 
het voorgestelde bedrag per consument gemiddeld 5 eurocent. Dat is zelfs een daling ten 
opzichte van de vorige periode, toen het bedrag per consument nog 7 eurocent beliep. Men 
kan zich dan ook terecht afvragen of dat bedrag wel zal volstaan om de doelstellingen van het 
toekomstige consumentenbeleid te verwezenlijken, hoewel we het er natuurlijk over eens zijn 
dat we, gezien de economische crisis die we momenteel doormaken, redelijk te werk moeten 
gaan. Het zou in elk geval onaanvaardbaar zijn om de algemene begroting te verlagen.

In dat verband dient erop gewezen te worden dat deze begroting verband houdt met de 
lopende onderhandelingen over het meerjarig financieel kader. Het voorgestelde financiële 
kader is onderhevig aan het resultaat van de onderhandelingen tussen de instellingen, en uw 
rapporteur stelt daarom voor om (met uitzondering van de wijziging van de verdeling tussen 
doelstelling 1 en doelstelling 2, waarvan hieronder sprake) de door de Commissie 
voorgestelde bedragen als referentiebedrag (tussen haakjes) te handhaven en om de 
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werkzaamheden van de SURE-commissie1 (verhoging met minstens 5% van de middelen die 
toegewezen worden aan het toekomstige meerjarig financieel kader) te vermelden in de 
aantekeningen, om de doelstellingen van ons Parlement in het kade r  van de 
begrotingsonderhandelingen in herinnering te brengen. Wij verzoeken de Commissie om, in 
voorkomend geval, zodra het volgende meerjarig financieel kader is aangenomen, een herzien 
voorstel voor te leggen met het oog op een aanpassing van het referentiebedrag van dit 
programma.

Wat het voorstel voor de verdeling van de begroting over de verschillende doelstellingen 
betreft, is uw rapporteur van mening dat er in verhouding meer belang zou moeten worden 
gehecht aan de eerste doelstelling, veiligheid, die hij als prioriteit beschouwt: de Europese 
consumenten dienen eerst en vooral te kunnen beschikken over veilige producten en diensten 
en zij moeten er zeken van kunnen zijn dat er in de EU een doeltreffend toezicht wordt 
uitgeoefend op de markt. Er dient tevens rekening gehouden te worden met de noodzakelijke 
herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid, een modernisering van het 
RAPEX-instrument, een verbetering van de gegevensbanken inzake veiligheid en het 
toenemende aantal meldingen van gevaarlijke producten – meer dan 2200 in 2010. Naast de 
relatieve verhoging die de Commissie reeds heeft gepland, wordt daarom voorgesteld om de 
begroting voor markttoezicht en maatregelen om de naleving van de wetgeving in het kader 
van doelstelling 1 te garanderen, met 3% te verhogen, waardoor het deel van de begroting 
voor deze doelstelling zou stijgen van 22% naar 25% van de totale begroting voor 
werkingskredieten.

De begroting die voorzien is voor op het niveau van de Unie uitgevoerde studies en analyses 
inzake consumenten en de consumptiemarkten dient verlaagd te worden. Het vergaren van 
gegevens is uiteraard noodzakelijk om aangepaste wetgeving te kunnen uitwerken en 
specifieke risicosectoren vast te stellen en moet dan ook ondersteund worden. Zodra de 
lanceringsfase van de scoreborden is afgelopen, is een verlaging echter gerechtvaardigd. Men 
zou voorts minder dure analyses en studies kunnen uitvoeren om zo meer aandacht te kunnen 
besteden aan concrete maatregelen. Bovendien dient men ervoor te zorgen dat deze studies 
ook een passende follow-up krijgen, dat zij gekoppeld worden aan de voorbereiding van 
nieuwe wetgeving of het vaststellen van eventuele markttekortkomingen of nieuwe behoeften 
van consumenten, en dat zij vaker ter beschikking gesteld worden van alle belanghebbende 
partijen. 

Op het vlak van onderwijsmaatregelen heeft de evaluatie van het Dolceta-programma 
aangetoond dat de zichtbaarheid ervan beperkt was, dat de “one size fits all”-aanpak niet de 
juiste aanpak was, dat de inhoud te statisch en te weinig toegankelijk was en de werking te 
weinig interactief2. Aangezien Dolceta in zijn huidige vorm stopgezet dient te worden en eruit 
geconcludeerd dient te worden dat de onderwijsmaatregelen gericht moeten worden op het 
naar waarde schatten en online beschikbaar stellen van materialen die voor een deel al 
ontwikkeld zijn door verschillende actoren, stelt uw rapporteur voor om de voorgestelde 
bedragen voor dit soort maatregelen sterker te verlagen dan de Commissie voorstelt.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P7-TA-2011-266
2 SEC(2011) 414 definitief – Werkdocument van de Commissie – Evaluatie van de strategie voor het 
consumentenbeleid en het EU-actieprogramma, blz. 47-67, 126-128.
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Ten gevolge van de verlaging van de toegewezen bedragen voor studies en ondersteuning op 
het vlak van voorlichting, wordt voorgesteld om de beleidskredieten voor doelstelling 2 met 
3% te verlagen (van 37% naar 34%).

Uitvoeringsbepalingen van het programma

De Commissie stelt de volgende uitvoeringsbepalingen voor dit programma voor: 
uitvoeringsbevoegdheden voor de aanname van jaarlijkse werkprogramma’s met 
adviesprocedure, een delegatie van bevoegdheden voor het aanpassen van de indicatoren van 
bijlage II en een artikel aan het eind van bijlage I waarin bepaald wordt dat de lijst met 
maatregelen aangevuld kan worden met vergelijkbare maatregelen met soortgelijke effecten 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen van het programma.

Volgens de rapporteur respecteren de door de Commissie voorgestelde procedures de door het 
VWEU aan het Europees Parlement verleende prerogatieven niet. De aanname van jaarlijkse 
werkprogramma’s behelst politieke keuzes met het oog op het vaststellen en aanvullen van de 
na te streven prioriteiten en maatregelen, met inbegrip van de verdeling van de financiële 
middelen, die in de basistekst zijn vastgelegd. Daarvoor moeten er bevoegdheden gedelegeerd 
worden aan de Commissie in overeenstemming met artikel 290 VWEU. In het licht van deze 
conclusies stelt uw rapporteur voor om een beroep te doen op gedelegeerde handelingen voor 
de aanname van werkprogramma’s en voor het aanvullen van de lijst van maatregelen in 
bijlage I.

Indicatoren

De indicatoren in bijlage II zijn voor verbetering vatbaar. Voor de 2e doelstelling zijn er 
absoluut meer indicatoren noodzakelijk. Hoewel dit moeilijk is, verwachten wij van de 
Commissie dat zij, via gedelegeerde handelingen, nieuwe indicatoren voorstelt. Wat de 3e

doelstelling betreft, acht uw rapporteur het van essentieel belang om het percentage 
consumenten dat een procedure heeft ingeleid naar aanleiding van een probleem dat zich de 
afgelopen twaalf maanden heeft voorgedaan, toe te voegen: dat kan aangeven in welke mate 
de consumenten op de hoogte zijn van en belangstelling tonen voor de procedures. Hij stelt 
tevens voor om het kennisniveau over de ECC’s te vermelden, die slechts bij 15% van de 
Europese burgers bekend zijn1. Voor de 4e doelstelling stelt uw rapporteur voor om, gezien de 
ouderdom van het ECC-netwerk, dat in 2014 7 jaar zal bestaan, de cijfers over de 
informatiestromen binnen het netwerk aan te vullen met indicatoren voor de doeltreffendheid 
van dit netwerk.

Administratieve en technische bijstand

Uw rapporteur stelt voor om een bovengrens van 10,5% te stellen aan de financiële middelen 
van het programma die aangewend kunnen worden om dit soort kosten af te dekken, om te 
garanderen dat een aanzienlijk deel van de begroting beschikbaar blijft voor de financiering 
van concrete maatregelen ten dienste van de doelstellingen van het programma.

                                               
1 DG SANCO – Evaluatie van het netwerk van Europese consumentencentra (ECC-Net) - Eindverslag – 14 

februari 2011, blz. 13



PR\897379NL.doc 55/56 PE486.107v01-00

NL

Preciseringen ten aanzien van de inhoud van de maatregelen, per doelstelling

Doelstelling 1:

Het voorstel om in het kader van de (verwachte) herziening van de richtlijn over de algemene 
productveiligheid een structuur uit te werken die duurzamer is dan het huidige informele 
coördinatiestelsel (PROSAFE) en de financiering van gezamenlijke maatregelen, zijn goede 
zaken.

Uw rapporteur stelt een aantal verbeteringen voor om de modernisering van het RAPEX-
instrument te bevorderen. Andere voorstellen zijn erop gericht de uitwisseling van agenten toe 
te spitsen op risicosectoren (zoals, in 20101, de textielsector, die 32% van de meldingen 
besloeg, en de speelgoedsector, waar 25% van de meldingen betrekking op had). Wat de 
derde landen betreft, zou het beter zijn om rekening te houden met de mondialisering van de 
productieketen en de toenemende onderlinge afhankelijkheid van de markten, door de 
administratieve samenwerking en de samenwerking op het vlak van de toepassing van de 
wetgeving te richten op die landen waarover veel meldingen ontvangen worden. Uw 
rapporteur stelt bijvoorbeeld vast dat 58% van de meldingen in 2010 betrekking had op 
producten die afkomstig waren uit China2, waarbij het in 16% van de gevallen niet mogelijk 
was om de fabrikant te identificeren.

Doelstelling 2:

Wat de steun voor consumentenorganisaties op Europees niveau betreft, erkent uw rapporteur 
het belang van die organisaties voor het verspreiden van informatie, de bijstand die zij bieden 
aan consumenten om hun te helpen om hun rechten te doen gelden en hun bijdrage tot het 
uitwerken van wetgeving. Hij stelt voor om een sterke financiële steun te handhaven en om de 
duidelijkere bepalingen van het vorige programma te hernemen, waarin duidelijker het 
onderscheid werd gemaakt tussen financiële steun voor organisaties op Europees niveau en de 
financiering van opleidingen.

Hoewel uw rapporteur ingenomen is met het feit dat het zeer nuttige TRACE voortgezet 
wordt, wil hij proberen om de effecten van die opleidingen uit te breiden door ze, waar
mogelijk, te richten op die gebieden waar het consumentenvertrouwen en het bewustzijn bij 
de consumenten relatief laag zijn of waar consumentenorganisaties onvoldoende ontwikkeld 
zijn. Er dient tevens te worden voorzien in grensoverschrijdende zones, een diversificatie van 
de talen waarin en de plekken waar deze opleidingen aangeboden kunnen worden (zie de 
TRACE-evaluatie3) en de instelling van een ruimte voor de interactieve uitwisseling en 
terbeschikkingstelling van het ontwikkelde materiaal4.

Ten aanzien van de transparantie van de markten en van voorlichtingscampagnes, herinneren 
wij aan het belang van het uitwerken van meer instrumenten die de consumenten in staat 
                                               
1 RAPEX – Jaarlijks activiteitenverslag 2010 
2 RAPEX – Jaarlijks activiteitenverslag 2010
3 Ecorys – Evaluatie van maatregelen voor consumentenvoorlichting, -informatie en -capaciteitsopbouw: 

Eindverslag – oktober 2011, blz. 139
4 SEC(2011) 414 definitief – Werkdocument van de Commissie – Evaluatie van de strategie voor het 

consumentenbeleid en het EU-actieprogramma, blz. 97
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stellen om commerciële aanbiedingen, zowel offline als online, beter te vergelijken. In dat 
kader zou de ontwikkeling van betrouwbare en eenvoudig toegankelijke vergelijkingssites, 
ook voor grensoverschrijdende zaken, waarop vergelijkbare gegevens te vinden zijn over 
prijs, kwaliteit en duurzaamheid, een grote toegevoegde waarde opleveren.

Wat het luik “onderwijs” betreft, is uw rapporteur, zoals hierboven vermeld, ingenomen met 
het feit dat de Commissie probeert om lering te trekken uit de fouten uit het verleden. Hij is 
voorstander van een proportionele verlaging van de beschikbare begroting, en onderschrijft 
voorts het idee van een nieuwe afstemming van de onderwijsinstrumenten en van de instelling 
van een uitwisselingsplatform voor consumentenvoorlichting. Het zal belangrijk zijn erop toe 
te zien dat de onderwijsmaatregelen vastgesteld worden in samenwerking met de lidstaten en 
de actoren in de praktijk. Met het oog op levenslang leren, mag het doelpubliek voorts zeker 
niet beperkt worden tot jongeren van 15 tot 18 jaar, zoals de Commissie beoogt.

Doelstelling 3:

Op dit vlak moet gewezen worden op de toegankelijkheid van 
geschillenbeslechtingsmechanismen, om ervoor te zorgen dat zij door meer consumenten 
aangewend zullen worden. Er is immers aangetoond dat kwetsbare personen, in het bijzonder 
ouderen en laaggeschoolden, minder geneigd zijn een beroep te doen op deze mechanismen1. 
Het is dan ook noodzakelijk om in dit verband specifieke maatregelen te treffen.

Tevens dient gewezen te worden op de geplande begroting voor de tenuitvoerlegging voor het 
ODR-platform, waarover momenteel een wetgevingsvoorstel wordt uitgewerkt. Wat het 
voorstel voor een kaderrichtlijn over de ADR betreft, wijst uw rapporteur op de noodzaak van 
het bevorderen van uitwisselingen tussen de nationale ADR-organen. Het is niet de bedoeling 
om die organen te subsidiëren, maar wel om de contacten tussen die organen te ondersteunen 
om een betere verspreiding van de beste praktijken en een betere uitwisseling van ervaringen 
tussen deze organen tot stand te brengen.

Doelstelling 4:

De begroting voor de vierde doelstelling werd verhoogd, aangezien de Commissie voorstelt 
om het cofinancieringspercentage voor de Europese consumentencentra te verhogen van 50 
naar 70%. Uw rapporteur is voorstander van dit voorstel, aangezien het ECC-netwerk 
bijzonder nuttig werk levert door consumenten te helpen met grensoverschrijdende vragen, 
maar hij herinnert eraan dat de bekendheid van de ECC’s vergroot moet worden.

                                               
1 COM(2011) 1320 definitief – Werkdocument van de Commissie - Effectbeoordeling, blz. 16


